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S T A N O V I S K O KOMISE
ze dne 19. února 2003
k žádostem o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské
republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky
Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii

KOMISI; E V R O P S K Ý C H SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 49 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko
požádaly o členství v Evropské unii.

(2)

Komise již měla příležitost ve svých stanoviscích ze dne 30. června 1993 o Kypru a Maltě (aktuali
zované pro Maltu dne 17. února 1999) a ze dne 15. července 1997 o České republice, Estonsku,
Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku vyjádřit svůj názor na některé pod
statné aspekty problémů spojených s těmito žádostmi.

(3)

Evropská rada v Kodani v prosinci 1993 poprvé stanovila politická, ekonomická a acquis kritéria
pro členství, kterými se řídil proces přistoupení a pravidelná hodnocení připravenosti žadatelských
států vypracovaná Komisí. Politická kritéria vyžadují, aby žadatelské státy zajistily stabilitu institucí
zaručujících demokracii, právní stát, lidská práva a úctu k menšinám a jejich ochranu; tyto
požadavky jsou zakotveny jako základní zásady ve Smlouvě o Evropské unii a byly zdůrazněny
v Chartě základních práv Evropské unie. Ekonomická kritéria vyžadují fungující tržní hospodářství,
stejně jako schopnost vyrovnat se s konkurenčním tlakem a tržními silami v rámci Unie. Acquis kri
térium se týká schopnosti přijmout členské závazky vyplývající z právních předpisů Unie, z acquis
communautaire, včetně sledování cílů politické, ekonomické a měnové unie.

(4)

Podmínky pro přijetí těchto států a úpravy Smluv, jež toto přistoupení vyžaduje, byly projednány

na konferencích mezi členskými státy a žadatelskými státy.

(5)

Ve strategickém dokumentu a ve zprávě o pokroku v přístupovém procesu každé z kandidátských
zemí, přijatých dne 9. října 2002, Komise usoudila, že Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko,
Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko splnily politická kritéria pro členství a že splní
ekonomická a acquis kritéria a budou připraveny na Členství od začátku roku 2004; na základě toho
doporučila Komise uzavřít jednání o přistoupení s těmito zeměmi do konce roku 2002 s cílem
podepsat smlouvu o přistoupení na jaře roku 2003.

(6)

Tato jednání byla ukončena na zasedání Evropské rady v Kodani dne 13. prosince 2002 a je zřejmé,
že takto dohodnutá ustanovení jsou spravedlivá a přiměřená; rozšíření za těchto podmínek umožní
při uchování vnitřní soudržnosti a dynamiky Evropské unie posílit její účast na rozvoji meziná
rodních vztahů.

(7)

Komise doufá, že na základě celkového uspořádání dojde k přistoupení znovu sjednoceného Kypru
k Evropské unii jakožto nejlepšího výsledku pro všechny dotčené strany.
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PRÁVNĚ Z Á V A Z N É USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
k žádosti České republiky o Členství v Evropské unii
(AA-AFNS 1-6 - C5-0115/2003 - 2003/0901(AVC))
(Proces vyslovení souhlasu)

Evropsfev parlament
— s onledem na žádost České republiky o členství v Evropské unii,
— s ohledem na žádost Rady o souhlas Parlamentu v souladu s článkem 49 Smlouvy o Evropské unii
(C5-0115/2003),
— s onledem na stanovisko Komise (KOM(2003) 79),
— s ohledem na návrh Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky,
Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Repub
lik) Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii,
— s oiledem na článek 86 a čl. 96 odst. 6 svého jednacího řádu,
— s ohledem na své usnesení ze dne 9. dubna 2003 o závěrech jednání o rozšíření v Kodani (*),
— s chledem na doporučení Výboru pro zahraniční záležitosti, lidská práva a společnou zahraniční
a bezpečnostní politiku (A5-0089/2003),
A. vzhledem k tomu, že podmínky pro přistoupení žadatelských zemí a pro úpravy potřebné z důvodu
jejich přistoupení jsou stanoveny v návrhu smlouvy o přistoupení a že s Parlamentem musí být kon
zultovány jakékoli podstatné změny uvedeného textu;
B.

vzhledem k tomu, že tento souhlas neurčuje jeho postoj k úpravám finančních výhledů připravených
na rozšíření podle bodu 25 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou
a Komisí ze dne 6. května 1999 o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu ( ) a že
údaje uvedené v příloze X V návrhu smlouvy o přistoupení představují minimální úroveň nezbytnou
pro úpravu finančních výhledů,
2

1.

uděluje svůj souhlas k žádosti České republiky o členství v Evropské unii;

2.

pověřuje svého předsedu, aby tento postoj předal Radě a Komisi, vládám a parlamentům členských
států a České republiky.

(') P5_TA-PROV(2003)0168.
( ) Úř. vést. C 172, 18.6.1999. s. 1.
2

1
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PRÁVNĚ Z Á V A Z N É USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
k žádosti Estonské republiky o členství v Evropské uniii
(AA-AFNS 1-6 - C5-0116/2003 - 2003/0901A(AVC))
(Proces vyslovení souhlasu)

Evropský parlament

— s ohledem na žádost Estonské republiky o'členství v Evropské unii,
— s ohledem na žádost Rady o souhlas Parlamentu v souladu s článkem 49 Smlouvy o Evropské unii
(C5-0116/2003),
— s ohledem na stanovisko Komise (KOM(2003) 79),
— s ohledem na návrh Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky,
Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Repub
liky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii,
— s ohledem na článek 86 a čl. 96 odst. 6 svého jednacího řádu,
— s ohledem na své usnesení ze dne 9. dubna 2003 o závěrech jednání o rozšíření v Kodani (*),
— s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční záležitosti, lidská práva a společnou zahraniční
a bezpečnostní politiku (A5-0090/2003),
A.

vzhledem k tomu, že podmínky pro přistoupení žadatelských zemí a pro úpravy potřebné z důvodu
jejich přistoupení jsou stanoveny v návrhu smlouvy o přistoupení a že s Parlamentem musí být kon
zultovány jakékoli podstatné změny uvedeného textu;

B.

vzhledem k tomu, že tento souhlas neurčuje jeho postoj k úpravám finančních výhledů připravených
na rozšíření podle bodu 25 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou
a Komisí ze dne 6. května 1999 o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu ( ) a že
údaje uvedené v příloze X V návrhu smlouvy o přistoupení představují minimální úroveň nezbytnou
pro úpravu finančních výhledů,
2

1. uděluje svůj souhlas k žádosti Estonské republiky o členství v Evropské unii;
2.

pověřuje svého předsedu, aby tento postoj předal Radě a Komisi, vládám a parlamentům členských
států a Estonské republiky.

(') P5_TA-PROV(2003)0168.
( ) Úř. vést. C 172, 18.6.1999, s. 1.
2
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PRÁVNĚ Z Á V A Z N É USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
k žádosti Kyperské republiky o členství v Evropské unii
(AA-AFNS 1-6 - C5-0117/2003 - 2003/0901B(AVC))
(Proces vyslovení souhlasu)

Evropský parlament

— s ohledem na žádost Kyperské republiky o členství v Evropské unii,
— s ohledem na žádost Rady o souhlas Parlamentu v souladu s článkem 49 Smlouvy o Evropské unii
(C5-0117/2003),
— s ohledem na stanovisko Komise (KOM(2003) 79),
— s ohledem na návrh Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky,
Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Repub
lik)- Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii,
— s onledem na článek 86 a čl. 96 odst. 6 svého jednacího řádu,
— s ohledem na své usnesení ze dne 9. dubna 2003 o závěrech jednání o rozšíření v Kodani ('),
— s chledem na doporučení Výboru pro zahraniční záležitosti, lidská práva a společnou zahraniční
a bezpečnostní politiku (A5-0091/2003),
A. vzhledem k tomu, že podmínky pro přistoupení žadatelských zemí a pro úpravy potřebné z důvodu
jejich přistoupení jsou stanoveny v návrhu smlouvy o přistoupení a že s Parlamentem musí být kon
zultovány jakékoli podstatné změny uvedeného textu;
B.

vzhledem k tomu, že tento souhlas neurčuje jeho postoj k finančních výhledů připravených na rozší
ření podle bodu 25 interínstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí ze dne
6. května 1999 o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu ( ) a že údaje uvedené
v příloze X V návrhu smlouvy o přistoupení představují minimální úroveň nezbytnou pro úpravu
finančních výhledů,
2

1.

uděluje svůj souhlas k žádosti Kyperské republiky o členství v Evropské unii;

2.

pověřuje svého předsedu, aby tento postoj předal Radě a Komisi, vládám a parlamentům členských
států a Kyperské republiky.

(') P5_TA-PROV(2003)0168.
( ) Úř. vést. C 172, 18.6.1999, s. 1.
2

1
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PRÁVNĚ Z Á V A Z N É USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
k žádosti Lotyšské republiky o členství v Evropské unii
(AA-AFNS 1-6 - C5-0118/2003 - 2003/0901C(AVC))
(Proces vyslovení souhlasu)

Evropský parlament
— s ohledem na žádost Lotyšské republiky o členství v Evropské unii,
— s ohledem na žádost Rady o souhlas Parlamentu v souladu s článkem 49 Smlouvy o Evropské unii
(C5-0118/2003),
— s ohledem na stanovisko Komise (KOM(2003) 79),
— s ohledem na návrh Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky,
Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Repub
liky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii,
— s ohledem na článek 86 a čl. 96 odst. 6 svého jednacího řádu,
— s ohledem na své usnesení ze dne 9. dubna 2003 o závěrech jednání o rozšíření v Kodani (*),
— s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční záležitosti, lidská práva a společnou zahraniční
a bezpečnostní politiku (A5-0092/2003),
A. vzhledem k tomu, že podmínky pro přistoupení žadatelských zemí a pro úpravy potřebné z důvodu
jejich přistoupení jsou stanoveny v návrhu smlouvy o přistoupení a že s Parlamentem musí být kon
zultovány jakékoli podstatné změny uvedeného textu;
B.

vzhledem k tomu, že tento souhlas neurčuje jeho postoj k úpravám finančních výhledů připravených
na rozšíření podle bodu 25 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou
a Komisí ze dne 6. května 1999 o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu ( ) a že
údaje uvedené v příloze X V návrhu smlouvy o přistoupení představují minimální úroveň nezbytnou
pro úpravu finančních, výhledů,
2

1.

uděluje svůj souhlas k žádosti Lotyšské republiky o členství v Evropské unii;

2.

pověřuje svého předsedu, aby tento postoj předal Radě a Komisi, vládám a parlamentům členských
států a Lotyšské republiky.

(') P5_TA-PROV(2003)0168.
( ) Úr. vést. C 172, 18.6.1999, s. 1.
2
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PRÁVNĚ Z Á V A Z N É USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
k žádosti Litevské republiky o členství v Evropské unii
(AA-AFNS 1-6 - C5-0119/2003 - 2003/0901D(AVC))
(Proces vyslovení souhlasu)

Evropsk; parlament
— s ohledem na žádost Rady o souhlas Parlamentu v souladu s článkem 49 Smlouvy o Evropské unii
(C5-0119/2003),
— s ohledem na žádost Rady o souhlas Parlamentu v souladu s článkem 49 Smlouvy o Evropské unii
(C5-0119/2003),
— s ohledem na stanovisko Komise (KOM(2"003) 79),
— s ohledem na návrh Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky,
Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Repub
lik) Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii,
— s ohledem na článek 86 a čl. 96 odst. 6 svého jednacího řádu,
— s onledem na své usnesení ze dne 9. dubna 2003 o závěrech jednání o rozšíření v Kodani
— s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční záležitosti, lidská práva a společnou zahraniční
a bezpečnostní politiku (A5-0093/2003),
A. vzhledem k tomu, že podmínky pro přistoupení žadatelských zemí a pro úpravy potřebné z důvodu
jejich přistoupení jsou stanoveny v návrhu smlouvy o přistoupení a že s Parlamentem musí být kon
zultovány jakékoli podstatné změny uvedeného textu;
B.

vzhledem k tomu, že tento souhlas neurčuje jeho postoj k úpravám finančních výhledů připravených
na rozšíření podle bodu 25 interínstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou
a Komisí ze dne 6. května 1999 o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu ( ) a že
údéje uvedené v příloze X V návrhu smlouvy o přistoupení představují minimální úroveň nezbytnou
prc úpravu finančních výhledů,
2

1.

uděluje svůj souhlas k žádosti Litevské republiky o členství v Evropské unii;

2.

pověřuje svého předsedu, aby tento postoj předal Radě a Komisi, vládám a parlamentům členských
států a Litevské republiky.

( ) P5_TA-PROV(2003)0168.
( ) Úř. \ěst. C 172, 18.6.1999, s. 1.
1
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PRÁVNĚ Z Á V A Z N É USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
k žádosti Maďarské republiky o členství v Evropské unii
(AA-AFNS 1-6 - C5-0120/2003 - 2003/0901E(AVC))
(Proces vyslovení souhlasu)

Evropský parlament

— s ohledem na žádost Maďarské republiky o členství v Evropské unii,
— s ohledem na žádost Rady o souhlas Parlamentu v souladu s článkem 49 Smlouvy o Evropské unii
(C5-0120/2003),
— s ohledem na stanovisko Komise (KOM(2003) 79),
— s ohledem na návrh Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky,
Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Repub
liky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii,
— s ohledem na článek 86 a čl. 96 odst. 6 svého jednacího řádu,
— s ohledem na své usnesení ze dne 9. dubna 2003 o závěrech jednání o rozšíření v Kodani C),
— s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční záležitosti, lidská práva a společnou zahraniční
a bezpečnostní politiku (A5-0094/2003),
A. vzhledem k tomu, že podmínky pro přistoupení žadatelských zemí a pro úpravy potřebné z důvodu
jejich přistoupení jsou stanoveny v návrhu smlouvy o přistoupení a že s Parlamentem musí být kon
zultovány jakékoli podstatné změny uvedeného textu;
B.

vzhledem k tomu, že tento souhlas neurčuje jeho postoj k úpravám finančních výhledů připravených
na rozšíření podle bodu 25 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou
a Komisí ze dne 6. května 1999 o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu ( ) a že
údaje uvedené v příloze X V návrhu smlouvy o přistoupení představují minimální úroveň nezbytnou
pro úpravu finančních výhledů,
2

1.

uděluje svůj souhlas k žádosti Maďarské republiky o členství v Evropské unii;

2.

pověřuje svého předsedu, aby tento postoj předal Radě a Komisi, vládám a parlamentům členských
států a Maďarské republiky.

(') P5_TA-PROV(2003)0168.
( ) Úř. vést. C 172. 18.6.1999, s. 1.
2

23.9.2003
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PRÁVNĚ Z Á V A Z N É USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
k žádosti Republiky Malta o Členství v Evropské unii
(AA-AFNS 1-6 - C5-0121/2003 - (2003/0901F(AVC))
(Proces vyslovení souhlasu)

Evropský parlament

— s ohledem na žádost Republiky Malta o členství v Evropské unii,
— s chledem na žádost Rady o souhlas Parlamentu v souladu s článkem 49 Smlouvy o Evropské unii
(C5-0121/2003),
— s ohledem na stanovisko Komise (KOM(2003) 79),
— s ohledem na návrh Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky,
Loiyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Repub
liky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii,
— s ohledem na článek 86 a čl. 96 odst. 6 svého jednacího řádu,
— s ohledem na své usnesení ze dne 9. dubna 2003 o závěrech jednání o rozšíření v Kodani í ),
1

— s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční záležitosti, lidská práva a společnou zahraniční
a bezpečnostní politiku (A5-0095/2003),
A. vzhledem k tomu, že podmínky pro přistoupení žadatelských zemí a pro úpravy potřebné z důvodu
jejich přistoupení jsou stanoveny v návrhu smlouvy o přistoupení a že s Parlamentem musí být kon
zultovány jakékoli podstatné změny uvedeného textu;
B.

vzhledem k tomu, že tento souhlas neurčuje jeho postoj k úpravám finančních výhledů připravených
na rozšíření podle bodu 25 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou
a Komisí ze dne 6. května 1999 o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu ( ) a že
údaje uvedené v příloze X V návrhu smlouvy o přistoupení představují minimální úroveň nezbytnou
pro úpravu finančních výhledů,
2

1.

uděluje svůj souhlas k žádosti Republiky Malta o členství v Evropské unii;

2.

pověřuje svého předsedu, aby tento postoj předal Radě a Komisi, vládám a parlamentům členských
států a Republiky Malta.

(') P5_TA-PROV(2003)0168.
( ) Úř. vést. C 172. 18.6.1999, s. 1.
2
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PRÁVNĚ Z Á V A Z N É USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
k žádosti Polské republiky o členství v Evropské unii Union
(AA-AFNS 1-6 - C5-0122/2003 - 2003/0901G(AVC))
(Proces vyslovení souhlasu)

Evropský parlament

— s ohledem na žádost Polské republiky o členství v Evropské unii,
— s ohledem na žádost Rady o souhlas Parlamentu v souladu s článkem 49 Smlouvy o Evropské unii
(C5-0122/2003),
— s ohledem na stanovisko Komise (KOM(2003) 79),
— s ohledem na návrh Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky,
Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Repub
liky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii,
— s ohledem na článek §6 a čl. 96 odst. 6 svého jednacího řádu,
— s ohledem na své usnesení ze dne 9. dubna 2003 o závěrech jednání o rozšíření v Kodani ('),
— s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční záležitosti, lidská práva a společnou zahraniční
a bezpečnostní politiku (A5-0096/2003),
A. vzhledem k tomu, že podmínky pro přistoupení žadatelských zemí a pro úpravy potřebné z důvodu
jejich přistoupení jsou stanoveny v návrhu smlouvy o přistoupení a že s Parlamentem musí být kon
zultovány jakékoli podstatné změny uvedeného textu;
B.

vzhledem k tomu, že tento souhlas neurčuje jeho postoj k úpravám finančních výhledů připravených
na rozšíření podle bodu 25 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou
a Komisí ze dne 6. května 1999 o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu ( ) a že
údaje uvedené v příloze X V návrhu smlouvy o přistoupení představují minimální úroveň nezbytnou
pro úpravu finančních výhledů,
2

1.

uděluje svůj souhlas k žádosti Polské republiky o členství v Evropské unii;

2.

pověřuje svého předsedu, aby tento postoj předal Radě a Komisi, vládám a parlamentům členských
států a Polské republiky.

(') P5_TA-PROV(2003)0168.
( ) Úř. vést. C 172, 18.6.1999, s. 1.
2

23.9.2003
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PRÁVNĚ Z Á V A Z N É USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
k žádostí Republiky Slovinsko o členství v Evropské unii
(AA-AFNS 1-6 - C5-0123/2003 - 2003/0901H(AVC))
(Proces vyslovení souhlasu)

Evropský parlament

— s ohledem na žádost Republiky Slovinsko o členství v Evropské unii,
— s ohledem na žádost Rady o souhlas Parlamentu v souladu s článkem 49 Smlouvy o Evropské unii
(C5-012 3/2003),
— s ohledem na stanovisko Komise (KOM(2003) 79),
— s ohledem na návrh Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky,
Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Repub
lik;/ Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii,
— s ohledem na článek 86 a čl. 96 odst. 6 svého jednacího řádu,
— s ohledem na své usnesení ze dne 9. dubna 2003 o závěrech jednání o rozšíření v Kodani ( ) ,
!

— s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční záležitosti, lidská práva a společnou zahraniční
a bezpečnostní politiku (A5-0097/2003),
A. vzhledem k tomu, že podmínky pro přistoupení žaďatelských zemí a pro úpravy potřebné z důvodu
jejich přistoupení jsou stanoveny v návrhu smlouvy o přistoupení a že s Parlamentem musí být kon
zultovány jakékoli podstatné změny uvedeného textu;
B.

vzhledem k tomu, že tento souhlas neurčuje jeho postoj k úpravám finančních výhledů připravených
na rozšíření podle bodu 25 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou
a Komisí ze dne 6. května 1999 o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu ( ) a že
údaje uvedené v příloze X V návrhu smlouvy o přistoupení představují minimální úroveň nezbytnou
pro úpravu finančních výhledů,
2

1.

uděluje svůj souhlas k žádosti Republiky Slovinsko o členství v Evropské unii;

2.

pověřuje svého předsedu, aby tento postoj předal Radě a Komisi, vládám a parlamentům členských
států a Republiky Slovinsko.

O P5_TA-PROV(2003)0168.
( ) Úř. vést C 172, 18.6.1999, s. 1.
2
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PRÁVNĚ Z Á V A Z N É USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
k žádosti Slovenské republiky o členství v Evropské unii
(AA-AFNS 1-6 - C5-0124/2003 - 2003/09011(AVC))
(Proces vyslovení souhlasu)

Evropský parlament

— s ohledem na žádost Slovenské republiky o členství v Evropské unii,
— s ohledem na žádost Rady o souhlas Parlamentu v souladu s článkem 49 Smlouvy o Evropské unii
(C5-0124/200 3),
— s ohledem na stanovisko Komise (KOM(2003) 79),
— s ohledem na návrh Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky,
Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky,
Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii,
— s ohledem na článek 86 a čl. 96 odst. 6 svého jednacího řádu,
— s ohledem na své usnesení ze dne 9. dubna 2003 o závěrech jednání o rozšíření v Kodani (*),
— s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční záležitosti, lidská práva a společnou zahraniční
a bezpečnostní politiku (A5-0098/2003),
A.

vzhledem k tomu, že podmínky pro přistoupení žadatelských zemí a pro úpravy potřebné z důvodu
jejich přistoupení jsou stanoveny v návrhu smlouvy o přistoupení a že s Parlamentem musí být

konzultovány jakékoli podstatné změny uvedeného textu;
B.

vzhledem k tomu, že tento souhlas neurčuje jeho postoj k úpravám finančních výhledů připravených
na rozšíření podle bodu 25 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou
a Komisí ze dne 6. května 1999 o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu ( ) a že
údaje uvedené v příloze XV návrhu smlouvy o přistoupení představují minimální úroveň nezbytnou
pro úpravu finančních výhledů,
2

1.

uděluje svůj souhlas k žádosti Slovenské republiky o členství v Evropské unii;

2.

pověřuje svého předsedu, aby tento postoj předal Radě a Komisi, vládám a parlamentům členských
států a Slovenské republiky.

(') P5_TA-PROV(2003)0168.
( ) Úr. vést. C 172, 18.6.1999, s. 1.
2
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R O Z H O D N U T Í R A D Y E V R O P S K É UNIE
ze dne 14. dubna 2003
o přijetí České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské
republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko
a Slovenské republiky do Evropské unie,

RADA B H O P S K É UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 49 této smlouvy,
s ohledem na stanovisko Komise ( ' ) ,
s ohlecem na souhlas Evropského parlamentu ( ) ,
2

vzhledem k tomu, že Česká republika, Estonská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská
republika, Maďarská republika, Republika Malta, Polská republika, Republika Slovinsko a Slovenská repub
lika požádaly o členství v Evropské unii,

ROZHODLA TAKTO:

vyhoví t těmto žádostem o přijetí, přičemž podmínky tohoto přijetí a úpravy smluv, na nichž je Evropská
unie založena, jež toto přijetí vyžaduje, jsou předmětem dohody mezi členskými státy, Českou republikou,
Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou
republrkou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko a Slovenskou republikou.

V Lucemburku dne 14. dubna 2003.
Za Radu
předseda
G. PAPANDREOU

(') Stanovisko ze dne 19. února 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
( ) Souhlas udělen dne 9. dubna 2003 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
;
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SMLOUVA
MEZI
BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, D Á N S K Ý M KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ŘECKOU
REPUBLIKOU. ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM, FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM, ITALSKOU
REPUBLIKOU, LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVODSTVÍM, N I Z O Z E M S K Ý M KRÁLOVSTVÍM, R A K O U S K O U
REPUBLIKOU, PORTUGALSKOU REPUBLIKOU, FINSKOU REPUBLIKOU, Š V É D S K Ý M KRÁLOVSTVÍM,
SPOJENÝM K R Á L O V S T V Í M VELKÉ BRITÁNIE A S E V E R N Í H O IRSKA
( Č L E N S K Ý M I S T Á T Y E V R O P S K É UNIE)

A
Č E S K O U REPUBLIKOU, E S T O N S K O U REPUBLIKOU, K Y P E R S K O U REPUBLIKOU, L O T Y Š S K O U REPUBLI
K O U , L I T E V S K O U R E P U B L I K O U , M A Ď A R S K O U R E P U B L I K O U , R E P U B L I K O U M A L T A , P O L S K O U REPUBLI
K O U , REPUBLIKOU SLOVINSKO, SLOVENSKOU REPUBLIKOU
O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUB
LIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, M A Ď A R S K É REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUB
L I K Y S L O V I N S K O A S L O V E N S K É R E P U B L I K Y K E V R O P S K É UNII

JEHO VELIČENSTVO KRÁL BELGIČANŮ,
PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY.
JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA DÁNSKA,
PREZIDENT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO,
PREZIDENT ESTONSKÉ REPUBLIKY,
PREZIDENT ŘECKÉ REPUBLIKY,
JEHO VELIČENSTVO KRÁL ŠPANĚLSKA,
PREZIDíENT FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY,
PREZIDENTKA IRSKA,
PREZIDENT ITALSKÉ REPUBLIKY,
PREZIDENT KYPERSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTKA LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,
PREZIDENT LITEVSKÉ REPUBLIKY,
JEHO KRÁLOVSKÁ VÝSOST VELKOVÉVODA LUCEMBURSKA,
PREZIDENT MAĎARSKÉ REPUBLIKY,
PREZIDENT REPUBLIKY MALTA,
JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA NIZOZEMSKA,
SPOLKOVÝ PREZIDENT RAKOUSKÉ REPUBLIKY,
PREZIDENT POLSKÉ REPUBLIKY,
PREZIDENT PORTUGALSKÉ REPUBLIKY,
PREZIDENT REPUBLIKY SLOVINSKO,
PREZIDENT SLOVENSKÉ REPUBLIKY,
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PREZIDENTKA FINSKÉ REPUBLIKY,
VLÁDA ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,
JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,
JEDNOTNÍ ve své vůli pokračovat v dosahování cílů smluv, na nichž je založena Evropská unie,
ROZHODNUTI vybudovat v duchu těchto smluv a na již položených základech ještě užší svazek mezi evropskými
národy,
VZHLEDEM K TOMU, že článek 49 Smlouvy o Evropské unii nabízí evropským státům možnost stát se členy Unie,
VZHLEDEM K TOMU, že Česká republika, Estonská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská repub
lika, Maďarská republika, Republika Malta, Polská republika, Republika Slovinsko a Slovenská republika požádaly
o členství v Unii,
VZHLEDEM K TOMU, že Rada Evropské unie se po obdržení stanoviska Komise a souhlasu Evropského parlamentu
vyslovila pro přijetí těchto států,
SE ROZHODLI stanovit vzájemnou dohodou podmínky tohoto přijetí a úpravy smluv, na nichž je založena Evropská
unie, a za tím účelem byli jmenováni tito zplnomocnění zástupci:
ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁLE BELGIČANŮ,
Guy VERHOFSTADT
předseda vlády
Louis MICHEL
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
ZA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY,
Václav KLAUS
prezident
Vladimír ŠPIDLA
předseda vlády
Cyril SVOBODA
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Pavel TELIČKA
vedoucí delegace České republiky pro jednání o přistoupení k Evropské unii a velvyslanec a vedoucí Mise České
republiky při Evropských společenstvích
ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU DÁNSKA,
Anders Fogh" RASMUSSEN
předseda vlády

Dr. Per Stig M0LLER

ministr zahraničních věcí
ZA PREZIDENTA SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO,
Gerhard SCHRÓDER
spolkový kancléř
Joseph FISCHER
spolkový ministr zahraničních věcí a vicekancléř

23.9.2003
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ZA PREZIDENTA ESTONSKÉ REPUBLIKY,
Arnold RUUTEL
president
Kristiina OJULAND
ministryně zahraničních věcí
ZA PREZIDENTA ŘECKÉ REPUBLIKY,
Konstantinos SIMiTIS
předseda vlády
Gio:-gos PAPANDREOU
ministr zahraničních věcí
Tassos GIANNITSIS
nán-.ěstek ministra zahraničních věcí
ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁLE ŠPANĚLSKA,
José Maria AZNAR LÓPEZ
předseda vlády
Ana P A L Á C O V Á VALLELERSUNDIOVÁ
ministryně zahraničních věcí
ZA PREZIDENTA FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY,
Jean-Pierre RAFFARIN
přecseda vlády
Dominique GALOUZEAU DE VILLEPIN
min.str zahraničních věcí
Noelle LENOIROVÁ
zplnomocněná ministryně pověřená evropskými záležitostmi
ZA PREZIDENTKU IRSKA,
Bertie AHERN
předseda vlády (Taoiseach)
Brian COWEN
ministr zahraničních věcí
ZA PREZIDENTA ITALSKÉ REPUBLIKY,
Silvia BERLUSCONI
předseda vlády
Franco FRATTINI

ministr zahraničních věd
ZA PREZIDENTA KYPERSKÉ REPUBLIKY,
Tassos PAPADOPOULOS
prezident
Geo:-ge IACOVOU
ministr zahraničních věcí
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ZA PREZIDENTKU LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,
Vaira VÍKE-FREIBERGA
prezident
Einars REPŠE
předseda vlády
Sandra KALNIETOVÁ
ministryně zahraničních věcí
Andris P S T E R I S

vedoucí delegace Lotyšské republiky pro jednání o přistoupení k Evropské unii, státní podtajemník ministerstva
zahraničních věcí
ZA PREZIDENTA LITEVSKÉ REPUBLIKY,

.

Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS
předseda vlády
Antanas VALIONIS
ministr zahraničních věcí
ZA JEHO KRÁLOVSKOU VÝSOST VELKOVÉVODU LUCEMBURSKA,
Jean-Claude JUNCKER
předseda vlády, státní ministr
Lydie POLFEROVÁ
ministryně zahraničních věcí a zahraničního obchodu
ZA PREZIDENT MAĎARSKÉ REPUBLIKY,
Dr. Peter MEDGYESSY
předseda vlády
László KOVÁCS
ministr zahraničních věcí
Dr. Endre J U H Á S Z
velvyslanec Maďarské republiky při Evropské unii, vedoucí delegace Maďarské republiky pro jednání o přistoupení
k Evropské unii
ZA PREZIDENTA REPUBLIKY MALTA,
The Hon Edward FÉNECH ADAMI
předseda vlády
The Hon Joe BORG
ministr zahraničních věcí
Richard CACHIA CARUANA
vedoucí delegace pověřený jednáními
ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU NIZOZEMSKA,
Jan Pieter BALKENENDE
předseda vlády
Jakob Gijsbert de HOOP SCHEFFER
ministr zahraničních věcí
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ZA SPOLKOVÉHO PREZIDENTA RAKOUSKÉ REPUBLIKY,
Dr. Wolfgang SCHÚSSEL
spo.kový kancléř
Dr. Benita FERRERO-WALDENEROVÁ
spolkový ministr zahraničních věcí

ZA PREZIDENTA POLSKÉ REPUBLIKY,
Leszek MILLER
přecseda vlády
Wfodzimierz CIMOSZEWICZ
minstr zahraničních věcí
Dr. Danuta HUBNER
státri tajemnice ministerstva zahraničních věcí

ZA PREZIDENTA PORTUGALSKÉ REPUBLIKY,
josé Manuel DURAO BARROSO
předseda vlády
Antonio MARTINS DA CRUZ
ministr zahraničních věcí

ZA PREZIDENTA REPUBLIKY SLOVINSKO,
Dr. Jmez DRNOVSEK
prez:dent
Antcn ROP
předseda vlády
Dr. Dimitrij RUPEL
ministr zahraničních věcí

ZA PREZIDENTA SLOVENSKÉ REPUBLIKY,
Rudclf SCHUSTER
prezident
Mikuláš DZURINDA
předseda vlády
Eduard KUKAŇ
ministr zahraničních věcí
Ján F G E L
vedoucí delegace Slovenské republiky pro jednání o přistoupení k Evropské unii
ZA PREZIDENTKU FINSKÉ REPUBLIKY.
Paavc LIPPONEN
předseda vlády
Jari VILÉN
minisT zahraničního obchodu
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ZA V L Á D U ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,
Góran PERSSON
předseda vlády
Anna LINDHOVÁ
ministryně zahraničních věcí
ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,
The Rt. Hon Tony BLAIR
předseda vlády
The Rt. Hon Jack STRAW

státní tajemník pro zahraniční věci a Britské společenství národů

KTEŘÍ se po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě,

DOHODLI NA TĚCHTO USTANOVENÍCH:

Článek 1

1.
Česká republika, Estonská republika, Kyperská republika,
Lotyšská republika, Litevská republika, Maďarská republika,
Republika Malta, Polská republika, Republika Slovinsko a Slo
venská republika se stávají členy Evropské unie a smluvními
stranami smluv, na nichž je Unie založena, jak byly změněny
nebo doplněny.

2.
Podmínky přijetí a úpravy smluv, na nichž je Unie
založena, jež si toto přijetí vyžaduje, jsou stanoveny v aktu při
pojeném k této smlouvě. Ustanovení uvedeného aktu tvoří
nedílnou součást této smlouvy.

3.
Ustanovení smluv uvedených v odstavci 1 týkající se práv
a povinností členských států, jakož i pravomoci a příslušnosti
orgánů Unie se vztahují i na tuto smlouvu.

Článek 2

1.
Tato smlouva bude ratifikována Vysokými smluvními
stranami v souladu s jejich ústavními předpisy. Ratifikační
listiny budou uloženy u vlády Italské republiky nejpozději do
30. dubna 2004.

2.
Tato smlouva vstupuje v platnost dnem 1. května 2004
za podmínky, že všechny ratifikační listiny budou uloženy před
uvedeným dnem.

Pokud však všechny státy uvedené v či. 1 odst. 1 neuloží své
ratifikační listiny v požadovaném termínu, vstoupí smlouva
v platnost pro státy, které své ratifikační listiny uloží. V tomto

případě Rada Evropské unie neprodleně jednomyslně rozhodne
o úpravách, které bude nezbytné provést v článku 3 této
smlouvy a v článku 1, čl. 6 odst. 6, článcích 11 až 15, 18, 19,
25, 26, 29 až 31, 33 až 35, 46 až 49, 58 a 61 aktu o přistou
pení a dále v přílohách II až XV a jejich dodatcích k uvede
nému aktu a v protokolech 1 až 10 k tomuto aktu připo
jených; Rada může rovněž jednomyslným rozhodnutím prohlá
sit ustanovení výše uvedeného aktu, včetně jeho příloh,
dodatků a protokolů, týkající se jmenovitě státu, který svou
ratifikační listinu neuložil, za neúčinná nebo je upravit.

3.
Odchylně od odstavce 2 mohou před přistoupením
orgány Unie přijmout opatření uvedená v čl. 6 odst. 2 druhém
pododstavci, odst. 6 druhém pododstavci, odst. 7 druhém
a třetím pododstavci, odst. 8 druhém a třetím pododstavci,
odst. 9 třetím pododstavci, článcích 21 a 23, čl. 28 odst. 1,
čl. 32 odst. 5, čl. 33 odst. 1, odst. 4 a odst. 5, článcích 38, 39,
41, 42 a 55 až 57 aktu o přistoupení, v přílohách III až XIV
uvedeného aktu a v protokolu 2, v článku 6 protokolu 3,
v čl. 2 odst. 2 protokolu 4, v protokolu 8 a v článcích 1, 2 a 4
protokolu 10 k tomuto aktu připojených. Tato opatření vstoupí
v platnost pouze s výhradou a dnem vstupu této smlouvy
v platnost.

Článek 3

Tato smlouva, sepsaná v jediném vyhotovení v jazyce anglic
kém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském,
irském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském,
německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slo
venském, slovinském, španělském a švédském, přičemž
všechna znění v těchto jazycích mají stejnou platnost, bude
uložena v archivu vlády Italské republiky, která předá její
ověřený opis všem vládám ostatních signatářských států.
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EN FE DE LO CUAL los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.

NA DŮKAZ ČEH02 připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKR/EFTELSE HERAF har undertegnede befuldmasgtigede underskrevet denně traktát.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmáchtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag
gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on nimetatud táievolilised esindajad káesolevale lepingule alla kirjutanud.

XE ninQZH TQN ANQTEPQ, 01 vnovzypapysyoi nXnpE^oúoioi UTtEvpciiyav TTJV 7iapoúoa ouv9ř|Kn.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

EN FOI DE QUOI. les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

DA FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.

IN FEDí Dl CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firmě in calce al presente trattato.

TO APLIECINOT. attieclgi pilnvarotás personas ir parakstíjušas šo tlgumu.

TAI PATVIRTINDAMI tinkamai jgalioti atstovai pasirašé ši$ Sutart|.

FENTIEK HITELÉUL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerzódést.

*

B'XIEHDA TA' DAN il-Plenipotenzjarji sottoskritti iffirmaw dan it-Trattat.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben

gesteld.

W DOWÓD CZEGO nižej podpisani pehiomocnicy zložyli swoje podpisy pod niniejszym Traktátem.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciarios abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no finál do presente
Tratado.

NA DŮKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali tuto zmluvu.

v POTRDITEV TEGA šo spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo.

TÁMÁN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT táysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet támán sopimuksen.

SOM BEKRÁFTELSE PÁ DETTA har undertecknade befullmáktigade ombud undertecknat detta fórdrag.
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Hecho en Atenas, el dieciseis de abril del dos mil tres.
V Aténách dne šestnáctého dubna dva tisíce tři.
Udfaerdiget i Athén den sekstende april to tusind og tre.
Geschehen zu Athén am sechzehnten April zweitausendunddrei.
Sólmitud kuueteistkumnendal aprillil kahe tuhande kolmandal aastal Ateenas.
"EVIVE ornv A9r|va, ořu; oóca éS;i AnpiXiou oúo X^ÚOEQ xpia.
Done at Athens on the sixteenth day of April in the year two thousand and three.
Fait á Athěnes, le seize avril deux mille trois.
Arna dhéanamh san Aithin ar an séú lá déag ďAibreán sa bhliain dhá mhíle a tri.
Fatto a Atene, adďi sedici apríle duemilatre.
Atěnás, divi túkstoši trešá gada sešpadsmitajá apríll.
Priimta du tukstančiai trečiu metu balandžio šešiolikt^ diena Aténuose.
Kelt Athénban, a kétezerharmadik év április havának tizenhatodik napján.

Maghmul f Ateni fis-sittax-il jum ta' April fis-sena elfejn u tlieta.
Gedaan te Athene, de zestiende april tweeduizenddrie.
Sporzadzono w Aténách, dnia szesnastego kwietnia roku dwa tysiace trzeciego.
Feito em Atenas, em dezasseis de Abril de dois mil e trés.
V Aténách šestnásteho apríla dvetisíctri.
V Atenah, dne šestnajstega apríla leta dva tisoč tri.
Tehty Ateenassa kuudentenatoista páiváná huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme.
Som skedde i Aten den sextonde april tjugohundratre.

23.9.2003

23.9.2003
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Pour Sc. Majesté le Roi des Belges
Voor Z.jne Majesteit de Koning der Belgen
Fiir Seině Majestát den Kónig der Belgier

Cette signatuře engage également la Communauté francaise. la Communauté flamande, la Communauté germanophone. la Region wallonne, la légion flamande et ta Region de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Cemeenschap. het Vlaamse
Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Línterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flámische Gemeinschaft, die Franzósische Gemeinschaft, die
Wallonische Region, die Flámische Region und die Region Briissel-Hauptstadt.

Za prezidenta České republiky

* For Hen des Majestaet Danmarks Dronning
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Fúr den Prásidenten der Bundesrepublik Deutschland

Txa TOV hpóeSpo tr|g EAAnviKr|(; AnuoKpariac.

23.9.2003

23.9.2003
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Pour le President de la République franc.aise

Thar ceann Uachtarán na hÉireann
For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

Tm TOV ripÓEopo

-qc Ku7ipuuqg AfluoKpxrriac
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Latvijas Republikas Valsts prezidentes várdá

23.9.2003

23.9.2003
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Ghall-President ta' Malta

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Fiir den Bundesprásidenten der Republik Ósterreich

29
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Pelo Presidente da República Portuguesa

V

A ,

Za predsednika Republike Slovenije

Za prezidenta Slovenskej republiky

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
Fór Republiken Finlands President

23.9.2003

23.9.2003

[g]

Üredni vestnik Evropské unie

Fôr Konungariket Sveriges regering

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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AKT
o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské
republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky
Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie

Č Á S T PRVNÍ

ZÁSADY

Článek 1

státy a uplatňují se v těchto státech za podmínek stanovených
v uvedených smlouvách a v tomto aktu.

Pro účely tohoto aktu se:

— „původními smlouvami" rozumějí:
Článek 3

a)

Smlouva o založení Evropského společenství („Smlouva
o ES") a Smlouva o založení Evropského společenství
pro atomovou energii („Smlouva o Euratomu"), ve
znění pozděiších smluv nebo jiných aktů, které vstou
pily v platnost před tímto přistoupením,

b) Smlouva o Evropské unii („Smlouva o EU"), ve znění
pozdějších smluv nebo jiných aktů, které vstoupily
v platnost pied tímto přistoupením;

— „stávajícími členskými státy" rozumějí Belgické království,
Dánské království, Spolková republika Německo, Řecká
republika, Španělské království, Francouzská republika,
Irsko, Italská republika, Lucemburské velkovévodství, Nizo
zemské království, Rakouská republika, Portugalskoská
republika, Finská republika, Švédské království a Spojené
království Velké Británie a Severního Irska;

— „Unií" rozumí Evropská unie, jak byla založena Smlouvou
o EU;

1.
Ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do
rámce Evropské unie protokolem připojeným ke Smlouvě
o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství
(dále jen „schengenský protokol"), a aktů na ně navazujících
nebo s ním jinak souvisejících, uvedená v seznamu v příloze I
tohoto aktu, jakož i všech dalších takových aktů případně při
jatých přede dnem přistoupení, jsou ode dne přistoupení
závazná a použitelná v nových členských státech.

2.
Ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do
rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním
jinak souvisejících, která nejsou uvedena v odstavci 1, jsou
závazná pro nové členské státy ode dne přistoupení, avšak jsou
v každém z nich použitelná pouze na základě rozhodnutí Rady
vydaného po konzultaci s Evropským parlamentem za tímto
účelem poté, co bylo podle platných schengenských postupů
pro

— „Společenstvím" rozumí jedno či obě Společenství uvedená
v první odrážce, podle konkrétní situace;

— „novými členskými státy" rozumějí Česká republika, Eston
ská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika,
Litevská republika, Madarská republika, Republika Malta,
Polská republika, Republika Slovinsko a Slovenská repu
blika;

— „orgány" rozumějí orgány zřízené původními smlouvami.

vyhodnocování

ověřeno,

že

podmínky

nezbytné

pro

uplatnění všech předmětných částí acquis byly v tomto novém
členském státě splněny.

Toto rozhodnutí přijme Rada na základě jednomyslnosti svých
členů zastupujících vlády členských států, vůči nimž již ustano
vení uvedená v tomto odstavci nabyla účinku, a zástupce vlády
členského státu, vůči němuž tato ustanovení mají nabýt
účinku. Členové Rady zastupující vlády Irska a Spojeného krá
lovství Velké Británie a Severního Irska se na tomto rozhodnutí
budou podílet, pokud se týká ustanovení schengenského acquis
a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, na
nichž se tyto členské státy podílejí.

Článek 2

Ode dne přistoupení se ustanovení původních smluv a aktů
přijatých orgány Společenství a Evropskou centrální bankou
přede dnem přistoupení stávají závaznými pro nové členské

3.
Dohody uzavřené Radou podle článku 6 schengenského
protokolu jsou pro nové členské státy závazné ode dne přistou
pení.
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4.
Ve vztahu ke smlouvám nebo nástrojům z oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, které jsou neodmyslitelným předpo
kladem dosažení cílů Smlouvy o E U , se nové členské státy
zavazují:

— přistoupit k těm, které jsou ke dni přistoupení otevřené
k podpisu stávajícím členským státům, a k těm, které Rada
v souladu s hlavou VI Smlouvy o E U vypracovala a dopo
ručila k přijetí členským státům;

— zavést správní a další mechanismy podobné těm, které ke
dni přistoupení už přijaly stávající členské státy nebo Rada,
aby tak usnadnily praktickou spolupráci mezi institucemi
a organizacemi členských států působícími v oblasti spra
vedlnosti a vnitřních věcí.

Článek 4

Každý nový členský stát se účastní hospodářské a měnové unie
ode dne přistoupení jako členský stát, na který se vztahuje
výjimka, ve smyslu článku 122 Smlouvy o ES.

Článek 5

1.
Nové členské státy tímto aktem přistupují k rozhodnutím
a dohodám přijatým zástupci vlád členských států, zasedajícími
v Radě. Zavazují se připojit se ode dne přistoupení k jakékoli
další dohodě uzavřené stávajícími členskými státy vztahující se
k fungování Unie nebo související s její činností.

2.
Nové členské štifty se zavazují přistoupit ke smlouvám,
na které se vztahuje článek 2 9 3 Smlouvy o ES, a ke smlouvám,
které jsou neodmyslitelným předpokladem dosažení cílů
Smlouvy o ES, jakož i k protokolům podepsaným stávajícími
členskými státy o výkladu těchto smluv Soudním dvorem,
a zahájit za tím účelem se stávajícími členskými státy jednání
zaměřená na nezbytné úpravy těchto dokumentů.

3.
Nové členské státy se nacházejí ve stejném postavení jako
stávající členské státy, pokud jde o prohlášení, usnesení nebo
jiné postoje Evropské rady nebo Rady, jakož i o prohlášení,
usnesení nebo jiné postoje, jež se týkají Společenství nebo Unie
a jež byry přijaty vzájemnou dohodou členských států; proto
budou dodržovat z nich vyplývající zásady a obecné směry
a přijmou opatření, jež se ukáží jako nezbytná k jejich prove
dení.
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Článek 6

1.
Dohody nebo smlouvy uzavřené nebo prozatímně pro
váděné Společenstvím nebo v souladu s články 24 nebo 38
Smlouvy o E U s jedním nebo více třetími státy, s některou
mezinárodní organizací nebo se státním příslušníkem třetího
státu zavazují nové členské státy za podmínek stanovených
v původních smlouvách a v tomto aktu.

2.
Nové členské státy se zavazují přistoupit za podmínek
stanovených v tomto aktu k dohodám nebo smlouvám uza
vřeným společně stávajícími členskými státy a Společenstvím
nebo jimi prozatímně prováděnými, jakož i k dohodám uza
vřeným těmito státy, které s uvedenými dohodami nebo smlou
vami souvisejí.

Nové členské státy přistoupí k dohodám nebo smlouvám uve
deným v odstavci 6, jakož i k dohodám s Běloruskem, Čínou,
Chile, Mercosurem a Švýcarskem, které byly uzavřeny nebo
podepsány Společenstvím společně s členskými státy, sjed
náním protokolu k těmto dohodám a smlouvám mezi Radou,
jež jedná jednomyslně jménem členských států, a dotyčnými

třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi. Tímto
postupem nejsou dotčeny vlastní pravomoci Společenství ani
rozdělení pravomocí mezi Společenství a členské státy při uza
vírání takových dohod v budoucnu nebo přijímání jiných
změn, které se netýkají přistoupení. Komise sjedná tyto proto
koly jménem členských států na základě směrnic pro sjedná
vání schválených Radou jednomyslně po konzultaci s výborem
složeným ze zástupců členských států. Komise předloží Radě
návrh protokolů k uzavření.

3.
Bezprostředně po přistoupení k dohodám a smlouvám
uvedeným v odstavci 2 získají nové členské státy stejná práva
a povinnosti podle těchto dohod a smluv jako stávající členské
státy.

4.
Nové členské státy přistupují tímto aktem k Dohodě
o partnerství mezi členy skupiny států africké, karibské a tichomořské oblasti na jedné straně a Evropským společenstvím
a jeho členskými státy na straně druhé, podepsané v Cotonou
dne 2 3 . června 2 0 0 0 V).

5.
Nové členské státy se zavazují přistoupit za podmínek
stanovených v tomto aktu k Dohodě o Evropském hospodář
ském prostoru podle článku 128 uvedené dohody ( ) .
2

(') Úř. vést. L 317, 15.12.2000, s. 3.
( ) Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.
2

23.9.2003

| CŠ 1

Úřední věstník Evropské unie

6.
Ode dne přistoupení až do uzavření nezbytných proto
kolů uvedených v odstavci 2 budou nové členské státy uplatňo
vat ustanovení dohod uzavřených společně stávajícími
členskými státy a Společenstvím s Alžírskem, Arménií,
Ázerbájdžánem, Buliarskem, Chorvatskem, Egyptem, bývalou
jugoslávskou republikou Makedonií, Gruzií, Izraelem, Jordán
ském, Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Libanonem, Mexikem,
Moldávií, Marokem, Rumunskem, Ruskou federací, San Marínem, Jihoafrickou republikou, Jižní Koreou, Sýrií, Tuniskem,
Tureckem, Turkmenistánem, Ukrajinou a Uzbekistánem, jakož
i ustanovení jiných dohod uzavřených společně stávajícími
členskými státy a Společenstvím před přistoupením.

Veškeré úpravy těchio dohod budou stanoveny v protokolech
uzavíraných s ostatními smluvními zeměmi v souladu s odst. 2
druhým pododstavcem. Jestliže protokoly nebudou uzavřeny
přede dne.m přistoupení, přijmou Společenství a členské státy
v rámci svých pravomocí potřebná opatření, aby tato situace
byla vyřešena bezprostředně po přistoupení.

7.
Ode dne přistoupení budou nové členské státy uplatňovat
dvoustranné dohody a ujednání o textilu, které Společenství
uzavřelo se třetími zeměmi.

Množstevní omezení uplatňovaná Společenstvím na dovoz tex
tilních a oděvních výrobků budou přizpůsobena s ohledem na
přistoupení nových členských států ke Společenství. Za tímto
účelem mohou být změny výše uvedených dvoustranných
dohod a ujednání sjednány Společenstvím s dotyčnými třetími
zeměmi přede dnem přistoupení.

Jestliže změny dvoustranných dohod a ujednání o textilu
nevstoupí v platnost přede dnem přistoupení, provede Spole
čenství nezbytné úpravy pravidel pro dovoz textilních
a oděvních výrobků ze třetích zemí s ohledem na přistoupení
nových členských států ke Společenství.

8.
Množstevní omezení uplatňovaná Společenstvím na
dovoz oceli a ocelářských výrobků budou přizpůsobena na
základě
dovozu
ocelářských
výrobků
pocházejících
z dotyčných dodavatelských zemí novými členskými státy
během posledních let.

Za tímto účelem budou změny dvoustranných dohod a ujed
nání o oceli sjednány Společenstvím s třetími zeměmi přede
dnem přistoupení.

Jestliže změny dvoustranných dohod a ujednání nevstoupí
v platnost přede dnem přistoupení, použije se první pododstavec.

9.
Ode dne přistoupení jsou dohody o rybolovu uzavřené
novými členskými státy se třetími zeměmi spravovány Spole
čenstvím.
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Práva a povinnosti vyplývající pro nové členské státy z těchto
dohod nejsou v období, během něhož budou ustanovení těchto
dohod přechodně zachována, nijak dotčeny.

Jakmile to bude možné, v každém případě před pozbytím plat
nosti dohod uvedených v prvním pododstavci, přijme Rada na
návrh Komise kvalifikovanou většinou v jednotlivých případech
vhodná rozhodnutí umožňující pokračování rybolovných čin
ností vyplývajících z těchto dohod, včetně možnosti pro
dloužení platnosti některých dohod o dobu nepřesahující jeden
rok.

10.
S účinkem ode dne přistoupení odstoupí nové členské
státy od dohod o volném obchodu se třetími zeměmi, včetně
Středoevropské dohody o volném obchodu.

Pokud jsou dohody mezi jedním nebo více novými členskými
státy na jedné straně a jednou nebo více třetími zeměmi na
straně druhé neslučitelné se závazky vyplývajícími z tohoto
aktu, učiní nový členský stát veškeré vhodné kroky
k odstranění zjištěné neslučitelnosti. Jestliže nový členský stát
narazí na obtíže při úpravě dohody uzavřené s jedním nebo
více třetími zeměmi před přistoupením, odstoupí od této
dohody podle podmínek v ní stanovených.

11.
Nové členské státy přistupují tímto aktem a za pod
mínek v něm stanovených k vnitřním dohodám uzavřeným
stávajícími členskými státy k provedení dohod nebo smluv uve
dených v odstavcích 2 a 4 až 6.

12.
Nové členské státy přijmou vhodná opatření, aby ve
vztahu k mezinárodním organizacím a mezinárodním doho
dám, jejichž smluvními stranami je také Společenství nebo jiné
členské státy, případně přizpůsobily své postoje právům
a povinnostem vyplývajícím z jejich přistoupení k Unii.

Zejména odstoupí ke dni přistoupení nebo k nejbližšímu
možnému datu poté od mezinárodních dohod o rybolovu,
jejichž stranou je rovněž Společenství, a vystoupí z organizací
v oblasti rybolovu, jejichž členem je rovněž Společenství,
pokud se jejich členství netýká jiných záležitostí než rybolovu.

Článek 7

Ustanovení tohoto aktu, není-li v něm stanoveno jinak, mohou
být pozastavena, změněna nebo zrušena pouze postupy stano
venými v původních smlouvách, které revizi těchto smluv
umožňují.
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Článek 8

Akty přijaté orgány, na něž se vztahují přechodná ustanovení
tohoto aktu, si zachovávají svou právní sílu; zejména se na ně
nadále vztahují postupy týkající se změn těchto aktů.

mají stejnou právní sílu jako ustanovení takto zrušená nebo
změněná a podléhají stejným pravidlům.

Článek 10
Článek 9

Ustanovení tohoto aktu, jejichž účelem nebo účinkem je zrušit
nebo změnit nejen na přechodnou dobu akty přijaté orgány,

Pro uplatňování původních smluv a aktů přijatých orgány platí
přechodně odchylná ustanovení tohoto aktu.

ČÁST DRUHÁ
Ú P R A V Y SMLUV
HLAVA I
USTANOVENÍ O ORGÁNECH

KAPITOLA I

KAPTTOLA 2

Evropský parlament

Raáa
Článek 12

Článek 11

1.
S účinkem od začátku volebního období 2004—2009 se
v čl. 190 odst.-2 Smlouvy o ES a v čl. 108 odst. 2 Smlouvy
o Euratomu první pododstavce nahrazují tímto:
„Počet zastupitelů volených v jednotlivých členských stá
tech je stanoven takto:

a)

S účinkem od 1. listopadu 2004 se:
v článku 205 Smlouvy o ES a článku 118 Smlouvy o Eura
tomu
i)

odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2.
Má-li se Rada usnést kvalifikovanou většinou, je
hlasům jejích členů přidělena tato váha:

Belgie

24

Česká republika

24

Belgie

12

Dánsko

14

Česká republika

12

Německo

99

Dánsko

Estonsko

6

Německo

24

Estonsko

Španělsko

54

Řecko

Francie

78

Španělsko

27

Francie

29

Řecko

Irsko

13

Itálie

78

Kypr

6

Lotyšsko

9

Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemsko

13
6
24
5
27

Rakousko

18

Polsko

54

Portugalsko

24

7
29
4
12

Irsko

7

Itálie

29

Kypr

4

Lotyšsko

4

Litva

7

Lucembursko

4

Maďarsko

12

Malta
Nizozemsko

3
-

13

Rakousko

10

Polsko

27

Portugalsko

12

Slovinsko

7

Slovinsko

4

Slovensko

14

Slovensko

7

Finsko

14

Finsko

Švédsko

19

Švédsko

10

Spojené království

78."

Spojené království

29.

7
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K přijetí akrů Rady je potřeba nejméně 232 hlasů
většiny členů v případech, kdy podle této smlouvy mají
být akty přijaty na návrh Komise.
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3.
V případě, že k Evropské unii přistoupí méně než deset
nových členských států, stanoví Rada rozhodnutím práh kvali
fikované většiny tak, že uplatní přísnou lineární aritmetickou
interpolaci zaokrouhlenou nahoru nebo dolů k nejbližšímu
hlasu v rozmezí mezi 71 % v případě Rady s 300 hlasy
a úrovní 72,27 % v případě EU s 25 členskými státy.

V ostatních případech se k přijetí aktů Rady vyžaduje
nejméně 232 hlasů alespoň dvou třetin členů."
KAPITOLA 3

Soudní dvůr

ii) doplňuje nový odstavec, který zní:

Článek 13

„4.
Člen Rady může požádat, aby při přijímání roz
hodnutí Rady kvalifikovanou většinou bylo ověřeno,
zda členské státy tvořící tuto kvalifikovanou většinu
zastupují alespoň 62 % celkového počtu obyvatel Unie.
Ukáže-li se, ze tato podmínka není splněna, není dané
rozhodnutí přijato."

b) v čl. 23 odst. 2 Smlouvy o E U třetí pododstavec nahrazuje
tímto:

1.
V článku 9 Protokolu o statutu Soudního dvora, který je
připojen ke Smlouvě o E U , Smlouvě o ES a Smlouvě o Euratomu, se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„Částečná obměna, k níž dochází každé tři roky, se střídavě
týká třinácti a dvanácti soudců."
2.
Článek 48 Protokolu o statutu Soudního dvora, který je
připojen ke Smlouvě o E U , Smlouvě o ES a Smlouvě o Euratomu, se nahrazuje tímto:
„Článek 48

„Hlasům členů Rady je přidělena váha podle čl. 205 odst.
2 Smlouvy o založení Evropského společenství. K přijetí
rozhodnutí se vyžaduje nejméně 232 hlasů alespoň dvou
třetin členů. Člen Rady může požádat, aby při přijímání
rozhodnutí Rad)' kvalifikovanou většinou bylo ověřeno,
zda členské státy tvořící tuto kvalifikovanou většinu zastu
pují alespoň 62 % celkového počtu obyvatel Unie. Ukáže-li
se, že tato podmínka není splněna, není dané rozhodnutí
přijato."

Soud prvního stupně se skládá z dvaceti pěti soudců."

KAPfTOLA 4

Hospodářský a sociální v ý b o r

Článek 14

c)

v článku 34 Smlouvy o E U odstavec 3 nahrazuje tímto:

V článku 258 Smlouvy o ES a článku 166 Smlouvy o Euratomu se druhé pododstavce nahrazují tímto:
„Počet členů výboru je stanoven takto:

„3.
Má-li Rada rozhodnout kvalifikovanou většinou,
je hlasům jejích členů přidělena váha stanovená v čl. 205
odst. 2 Smlouvy o založení Evropského společenství
a k přijetí aktů Rady se vyžaduje nejméně 232 hlasů ale
spoň dvou třetin členů. Člen Rady může požádat, aby při
přijímání rozhodnutí Rady kvalifikovanou většinou bylo
ověřeno, zda členské státy tvořící tuto kvalifikovanou
většinu zastupují alespoň 6 2 % celkového počtu obyvatel
Unie. Ukáže-li se, že tato podmínka není splněna, není
dané rozhodnutí přijato."

2.
V článku 3 Protokolu o rozšíření Evropské unie, který
je připojen ke Smlcuvě o E U a Smlouvě o ES, se zrušuje
odstavec 1.

Belgie

12

Česká republika

12

Dánsko

9

Německo

24

Estonsko

7

Řecko

12

Španělsko

21

Francie

24

Irsko

9

Itálie

24

Kypr

6

Lotyšsko

7

Litva

9
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Lucembursko

6
12

Maďarsko
Malta

5
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Rakousko

12

Polsko

21

Portugalsko

12

12

Slovinsko

7

Rakousko

12

Slovensko

9

Polsko

21

Finsko

9

Portugalsko

12

Nizozemsko

Slovinsko

7

Slovensko

9

Finsko

Švédsko

12

Spojené království

24.'

9

Švédsko

12

Spojené království

24.'

KAPÍTOLA

6

Výbor pro vědu a techniku

Článek 16

KAPITOLA 5

V čl. 134 odst. 2 Smlouvy o Euratomu se první pododstavec
nahrazuje tímto:

Výbor regionů

„2.
Výbor se skládá z 39 členů, které jmenuje Rada po
konzultaci s Komisí."
Článek 15

V článku 263 Smlouvy o ES se třetí pododstavec nahrazuje
tímto:

KAPÍTOLA

7

Evropská centrální banka
.Počet členů výboru je stanoven takto:
Článek 17

Belgie

12

Česká republika

12

Dánsko

9

Německo

24

Estonsko

7

Řecko

12

Španělsko

21

Francie

24

Irsko

9

Itálie

24

Kypr

6

Lotyšsko

7

Litva

9

Lucembursko
Madarsko
Malta
Nizozemsko

6
12
5
12

V Protokolu č. 18 o statutu Evropského systému centrálních
bank a Evropské centrální banky připojeném ke Smlouvě
o založení Evropského společenství se v článku 49 doplňuje
nový odstavec, který zní:
„49.3
Jakmile se jedna nebo více zemí stanou členskými
státy a jejich národní centrální banky se stanou součástí
ESCB, upsaný základní kapitál ECB a horní hranice částky
devizových rezerv, které mohou být převedeny na ECB,
budou automaticky zvýšeny. V rámci rozšířeného klíče pro
upisování základního kapitálu se zvýšení určí vynásobením
dosavadních částek poměrem vážených podílů vstupujících
národních centrálních bank k váženým podílům národních
centrálních bank, které již jsou členy ESCB. Vážený podíl
každé národní centrální banky v klíči pro upisování
základního kapitálu se vypočte obdobně podle článku 29.1
a v souladu s článkem 29.2. Pro statistické údaje se použijí
referenční období totožná s těmi, která byla použita při
poslední pětileté úpravě vážených podílů podle článku
29.3."
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HLAVA II
JINÉ Ú P R A V Y

Článek 18

V čl. 57 odst. 1 Smlouvy o ES se doplňuje nová věta, která zní:
„S ohledem na omezení existující ve vnitrostátních právních řádech Estonska a Maďarska je odpoví
dajícím dnem 31. prosinec 1999."

Článek 19

V článku 299 Smlouvy o ES se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„1.
Tato smlouva se vztahuje na Belgické království, Českou republiku, Dánské království, Spolko
vou republiku Německo, Estonskou republiku, Řeckou republiku, Španělské království, Francouzskou
republiku. Irsko, Italskou republiku, Kyperskou republiku, Lotyšskou republiku, Litevskou republiku,
Lucemburské velkovévodství, Maďarskou republiku, Republiku Malta, Nizozemské království, Rakous
kou republiku. Polskou republiku, Portugalskou republiku, Republiku Slovinsko, Slovenskou republiku,
Finskou republiku, Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska."

Č Á S T TŘETÍ
TRVALÁ USTANOVENÍ

HLAVA I
ÚPRAVY A K T Ů PŘIJATÝCH O R G Á N Y

Článek 20

Akty uvedené v seznamu v příloze II tohoto aktu se upravují podle této přílohy.

Článek 21

Úpravy aktů uvedené v seznamu v příloze III tohoto aktu, jež se v důsledku přistoupení stávají
nezbytnými, se stanoví v souladu s obecnými směry vymezenými v této příloze postupem a za podmínek
stanovených v článku 57.

HLAVA II
JINÁ USTANOVENÍ

Článek 22

Opatření uvedená v seznamu v příloze IV tohoto aktu se uplatňují za podmínek stanovených v této
příloze.

Článek 23

Rada může na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně provést úpravy usta
novení tohoto aktu týkajících se společné zemědělské politiky, které se ukáží jako nezbytné v důsledku
změny pravidel Společenství. Tyto úpravy lze provést přede dnem přistoupení.
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Č Á S T ČTVRTÁ
D O Č A S N Á USTANOVENÍ
HLAVA I
PŘECHODNÁ OPATŘENÍ

Článek 24

Opatření uvedená v seznamech v přílohách V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII a XIV tohoto aktu se uplatňují ve vztahu
k novým členským státům za podmínek stanovených v těchto
přílohách.

Článek 25

5

Česká republika

5

Dánsko

3

Německo

10

Estonsko

3

Řecko

5

Španělsko

8

Francie

1.
Odchylně od čl. 189 druhého pododstavce Smlouvy o ES
a čl. 107 druhého pododstavce Smlouvy o Euratomu a s ohle
dem na čl. 190 odst. 2 Smlouvy o ES a čl. 108 odst. 2 Smlouvy
o Euratomu je počet míst v Evropském parlamentu přidělených
novým členským státům pro období ode dne přistoupení do
počátku
volebního
období
Evropského
parlamentu
2004—2009 stanoven takto:

Česká republika

Belgie

24

Estonsko

6

Kypr

6

Lotyšsko

9

10

Irsko

3

Itálie

10

Kypr

2

Lotyšsko

3

Litva

3

Lucembursko

2

Maďarsko

5

Malta

2

Nizozemsko

5

Rakousko

4

Polsko

8

Portugalsko

5

Litva

13

Slovinsko

3

Maďarsko

24

Slovensko

3

Finsko

3

Malta

5

Švédsko

54

Polsko
Slovinsko

7

Slovensko

14.

2.
Odchylně od čl. 190 odst. 1 Smlouvy o ES a čl. 108 odst.
2 Smlouvy o Euratomu jsou zástupci lidu nových členských
států v Evropském parlamentu pro období ode dne přistoupení
do počátku volebního období Evropského parlamentu
2004—2009 jmenováni parlamenty těchto států z jejich řad
podle postupů stanovených těmito jednotlivými státy.

Spojené království

b) s ohledem na druhé a třetí pododstavce čl. 205 odst. 2
Smlouvy o ES a čl. 118 odst. 2 Smlouvy o Euratomu:

K přijetí aktů Rady je potřeba nejméně:

— 88 hlasů v případech, kdy podle této smlouvy mají být
přijaty na návrh Komise,

Článek 26

1.

Pro období do 31. října 2004 se použijí tato ustanovení:

a)

s ohledem na čl. 205 odst. 2 Smlouvy o ES a čl. 118 odst.
2 Smlouvy o Euratomu:
Má-li se Rada usnést kvalifikovanou většinou, je hlasům
jejích členů přidělena tato váha:

4
10.

—

c)

88 hlasů alespoň dvou třetin členů v ostatních přípa
dech.

s ohledem na druhou větu třetího pododstavce čl. 23
odst. 2 Smlouvy o "EU:

K přijetí rozhodnutí je potřeba nejméně 88 hlasů alespoň
dvou třetin členů.
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d)

s ohledem na čl. 34 odst. 3 Smlouvy o E U :

Má-li Rada rozhodnout kvalifikovanou většinou, je hlasům
jejích členů přidělena váha podle čl. 2 0 5 odst. 2 Smlouvy
o založení Evropského společenství a k přijetí aktů Rady je
potřeba nejméně 88 hlasů alespoň dvou třetin členů.
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pouze na stávající členské státy, budou přepočteny na osminy,
jež budou vybrány v období od května do prosince 2 0 0 4 .
Zpětné úpravy vyplývající z jakýchkoli dalších opravných roz
počtů přijatých v roce 2 0 0 4 budou rovněž přepočteny na
stejné části, jež budou vybrány ve zbývající části roku.

Článek 29

2.
V případě, že k Unii přistoupí méně než deset nových
členských států, stanoví Rada rozhodnutím práh kvalifikované
většiny pro období do 31. října 2 0 0 4 tak, aby co možná nej
více odpovídal 71,26 % celkového počtu hlasů.

První pracovní den každého měsíce zaplatí Společenství České
republice, Kypru, Maltě a Slovinsku jako položku výdajů
v rámci souhrnného rozpočtu Evropských společenství v roce
2 0 0 4 ode dne přistoupení jednu osminu a v letech 2005
a 2 0 0 6 jednu dvanáctinu následujících částek dočasné rozpoč
tové náhrady:

Článek 27

1.
Příjmy označené jako „cla stanovená ve společném celním
sazebníku a další cla' uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhod
nutí Rady 2000/597/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů
Evropských společenství (') nebo v odpovídajícím ustanovení
kteréhokoli rozhodnutí, které je nahradí, zahrnují cla vypoč
tená na základě sazeb vyplývajících ze společného celního
sazebníku a veškerých s nimi souvisejících celních koncesí
uplatňovaných Společenstvím v obchodě nových členských
států se třetími zeměmi.

(miliony eur, v cenách roku 1 9 9 9 )

2004

2005

2006

125.4

178,0

85.1

Kypr

68.9

119.2

112,3

Malta

37,8

65,6

62.9

Slovinsko

29.5

66,4

35,5

Česká republika

Článek 30

2.
Pro rok 2 0 0 4 se harmonizovaný vyměřovací základ DPH
a základ HND (hrubý národní důchod) jednotlivých nových
členských států, uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. c) a d) rozhod
nutí Rady 2000/59 /ES, Euratom, rovnají dvěma třetinám
ročního základu. Základ HND každého nového členského
státu, k němuž se přihlíží pro účely výpočtu financování
opravy rozpočtových nevyvážeností poskytované Spojenému
království, uvedený v čl. 5 odst. 1 rozhodnutí Rady 2000/597/
ES, Euratom, se rovněž rovná dvěma třetinám ročního základu.
7

První pracovnř den každého měsíce zaplatí Společenství České
republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě,
Polsku, Slovinsku a Slovensku jako položku výdajů v rámci
souhrnného rozpočtu Evropských společenství v roce 2 0 0 4
ode dne přistoupení jednu osminu a v letech 2 0 0 5 a 2006
jednu dvanáctinu následujících částek zvláštního nástroje pro
paušální hotovostní toky:
(miliony

3.
Pro účely určer.í „zmrazené sazby" pro rok 2 0 0 4 podle
čl. 2 odst. 4 písm. b) rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom
se omezené základy DPH nových členských států vypočítávají
na základě dvou třetin jejich neomezeného základu DPH
a dvou třetin jejich H \ D .

Článek 28

2.
Dvanáct měsíčních dvanáctin zdrojů založených na DPH
a HND, které mají zaplatit nové členské státy podle tohoto
opravného rozpočtu, jakož i zpětné úpravy měsíčních dvanác
tin pro období od ledna do dubna 2 0 0 4 , které se vztahují

(') Úř. vést. L 253. 7.10.2000. s. 42.

1999)

2004

2005

2006

1 4.^

91,55

91,55

Estonsko

15,8

2,9

2,9

Kypr

2V

5.05

5,05

Lotyšsko

19.5

3.4

3,4

Litva

34,8

6.3

6,3

155,3

27,95

27,95

12.2

27,15

27.15

Česká republika

Maďarsko

1.
Souhrnný rozpočet Evropských společenství pro rozpoč
tový rok 2 0 0 4 bude upraven s přihlédnutím k přistoupení
nových členských států prostřednictvím opravného rozpočtu,
který nabude účinku dne 1. května 2 0 0 4 .

eur. v cenách roku

Malta
Polsko

7

442,8

550.0

450.0

Slovinsko

65,4

17,85

17.85

Slovensko

63,2

11,35

11.35

1 miliarda eur pro Polsko a 100 milionů eur pro Českou
republiku obsažené ve zvláštním nástroji pro paušální hoto
vostní toky se berou v úvahu pro veškeré výpočty při rozdělo
vání strukturálních fondů v letech 2 0 0 4 — 2 0 0 6 .
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Článek 31
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nální dohodou ze dne 6. května 1999 ( ) , od 1. ledna 2004,
s výhradou jednotlivých níže uvedených specifikací a výjimek,
nebo není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Maximální doda
tečné položky pro kapitoly 1, 2, 3 a 5 finančního výhledu
týkající se rozšíření jsou stanoveny v příloze XV. Avšak žádný
finanční závazek v rámci rozpočtu na rok 2004 pro jakýkoliv
dotyčný program nebo agenturu nesmí být uskutečněn před
přistoupením daného nového členského státu.
7

1.
Níže uvedené nové členské státy zaplatí následující částky
do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel, uvedeného v rozhod
nutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě,
2002/2 34/ESUO ze dne 27. února 2002 o finančních
důsledcích uplynutí doby platnosti Smlouvy o ESUO a o
Výzkumném fondu pro uhlí a ocel ('):
(miliony eur. v běžných

cenách)

39,88

Česká republika
Estonsko

2.5

Lotyšsko

2.69

Maďarsko

9,93

2.
Odstavec 1 se nevztahuje na výdaje záruční sekce Evrop
ského zemědělského orientačního a záručního fondu podle
čl. 2 odst. 1 a 2 a čl. 3 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1258/1999
o financování společné zemědělské politiky ( ) , které se stávají
způsobilými pro financování Společenstvím pouze ode dne při
stoupení v souladu s článkem 2 tohoto aktu.
8

92,46

Polsko
Slovinsko

2,36

Slovensko

20,11

2.
Příspěvky do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel budou
zaplaceny ve čtyřech splátkách počínaje rokem 2006 a pla
cených následovně, v každém případě první pracovní den
prvního měsíce každého roku:

2006: 15 %

Avšak odstavec 1 tohoto článku se vztahuje na výdaje na roz
voj venkova v rámci záruční sekce Evropského zemědělského
orientačního a záručního fondu podle článku 47a nařízení
Rady (ES) č. 1 2 5 7 / 1 9 9 9 o podpoře pro rozvoj venkova
z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu
(EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení ( ) , s výhra
dou podmínek stanovených ve změně uvedeného nařízení
v příloze II tohoto aktu.
9

2007: 20 %
3.
S výhradou poslední věty odstavce 1 se od 1. ledna 2004
nové členské státy účastní programů a agentur Společenství za
stejných podmínek jako stávající členské státy s financováním
ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství. Podmínky
stanovené v rozhodnutích Rad přidružení, dohodách a memo
randech o porozumění mezi Evropskými společenstvími
a novými členskými státy týkajících se jejich účasti na progra
mech a agenturách Společenství budou nahrazeny předpisy
upravujícími dotyčné programy a agentury s účinkem od
1. ledna 2004.

2008: 30 %

2009: 35 %.

Článek 32

1.
Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, nebudou po
31. prosinci 2003 uskutečněny žádné finanční závazky v rámci
programu Phare ( ) , programu Phare pro přeshraniční spolu
práci ( ) , předvstupních fondů pro Kypr a Maltu ( ) , programu
ISPA ( ) a programu SAPARD ( ) ve prospěch nových
členských států. Nové členské státy obdrží stejné zacházení
jako stávající členské státy, pokud jde o výdaje podle prvních
tří kapitol finančního výhledu, jak je vymezen interinstitucio2

3

5

4

6

(') Úř. vést. L 79, 22.3.2002, s. 42.
( ) Nařízení (EHS) č. 3906/89 (Úř. věst. L 375, 23.12.1989, s. 11), ve
znění pozdějších předpisů.
( ) Nařízení (ES) č. 2760/98 (Úř. vést. L 345, 19.12.1998, s. 49), ve
znění pozdějších předpisů.
( ) Nařízení (ES) č. 555/2000 (Úř. věst. L 68, 16.3.2000, s. 3), ve znění
pozdějších předpisů.
( ) Nařízení (ES) č. 1267/1999 (Úř. věst. L 161, 26.6.1999. s. 73). ve
znění pozdějších předpisů.
( ) Nařízení (ES) č. 1268/1999 (Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 87).
2

4.
Pokud některý ze států uvedených v čl. 1 odst. 1 smlouvy
o přistoupení nepřistoupí ke Společenství během roku 2004, je
každá žádost tohoto státu nebo žádost z něj pocházející
o financování výdajů v rámci prvních tří kapitol finančního
výhledu pro rok 2004 od počátku neplatná. V tom případě se
vůči tomuto státu nadále uplatňují příslušná rozhodnutí Rady
přidružení, dohody nebo memoranda o porozumění po celý
rok 2004.

3

4

5

6

( ) Interinstitucionální dohoda ze dne 6. května 1999 mezi Evropským
parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o zdokonalení
rozpočtového procesu (Úř. věst. C 172, 18.6.1999. s. 1).
( ) Úř. vést. L 160. 26.6.1999, s. 103.
0 Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80.
7

8
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5.
Pokud jsou určitá opatření nezbytná k usnadnění přechodu od předvstupíího režimu na režim vyplývající z úplatňování tohoto článku, přijme Komise požadovaná opatření.

Článek 33

1.
Nabídková řízení, uzavírání smluv a jejich
a platby na předvstupní pomoc v rámci programu
programu Phare CHC ( ) a předvstupních fondů
a Maltu C) spravují provádějící agentury v nových
státech ode dne přistoupení.
2

provádění
Phare ('),
pro Kypr
členských

Předchozí kontrola nabídkových řízení a uzavírání smluv pro
váděná Komisí bude ukončena odpovídajícím rozhodnutím
Komise poté, co bude příznivě vyhodnocen rozšířený systém
decentralizovaného provádění (EDIS) v souladu s kritérii a pod
mínkami stanovenýiri v příloze nařízení Rady (ES) č. 1266/1999
o koordinaci podpory kandidátským zemím v rámci předvstupní
strategie a o změně nařízení (EHS) č. 3906/89 ( ) .
4

Nebude-li rozhodnutí Komise o ukončení předchozí kontroly
přijato přede dnem přistoupení, nejsou žádné smlouvy pode
psané mezi dnem přistoupení a dnem, ke kterému bude roz
hodnutí Komise přijato, způsobilé pro předvstupní pomoc.

Bude-li však rozhodnutí Komise o ukončení předchozí kontroly
přijato opožděně až po dni přistoupení z důvodů, jež nebyly
způsobeny orgány nového členského státu, může Komise výji
mečně v řádně odůvodněných případech přiznat způsobilost
pro předvstupní pomoc smlouvám podepsaným mezi dnem
přistoupení a dnem rozhodnutí Komise a povolit pokračování
v provádění předvstupní pomoci

43

ejných zakázek zahájené po přistoupení prováděny v souladu
s odpovídajícími směrnicemi Společenství,

3.
Poslední programování předvstupní pomoci uvedené
v odstavci 1 se uskuteční v posledním úplném kalendářním
roce před přistoupením. K činnostem v rámci těchto programů
musí být uzavřeny smlouvy v průběhu následujících dvou let
a vydání učiněna tak, jak je stanoveno v memorandu o finan
cování ( ) , zpravidla do konce třetího roku po uskutečnění
závazku. Prodloužení období pro uzavírání smluv nebudou
povolena. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech
lze povolit omezená prodloužení, pokud jde o dobu vydání.
5

4.
K zajištění nezbytného postupného zrušení předvstupních
finančních nástrojů uvedených v odstavci 1 a programu
ISPA ( ) a hladkého přechodu z pravidel použitelných před při
stoupením na pravidla použitelná po něm může Komise při
jmout veškerá vhodná opatření, aby zabezpečila, že budou
zachováni nezbytní statutární zaměstnanci v nových členských
státech po dobu nejvýše patnácti měsíců po přistoupení.
Během tohoto období mají úředníci přidělení na místa
v nových členských státech před přistoupením, po kterých
bude požadováno, aby zůstali ve službě v těchto státech po dni
přistoupení, výjimečně stejné finanční a materiální podmínky,
jaké používala Komise před přistoupením v souladu s přílohou
X služebního řádu úředníků a pracovního řádu ostatních
zaměstnanců Evropských společenství, stanovených v nařízení
(EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 f ) . Správní výdaje, včetně
platů pro ostatní zaměstnance, nezbytné pro řízení předvstupní
pomoci budou hrazeny po celý rok 2004 a až do konce čer
vence 2005 v rámci kapitoly „podpůrné výdaje na operace"
(bývalá část B rozpočtu) nebo obdobných kapitol pro finanční
nástroje uvedené v odstavci 1 a pro program ISPA příslušných
předvstupních rozpočtů.
6

po omezenou dobu, s výhra

dou předchozí kontroly nabídkových řízení a uzavírání smluv
prováděné Komisí.

2.
Celkové závazky v rozpočtu uskutečněné před přistou
pením v rámci předvstupních finančních nástrojů uvedených
v odstavci 1, včetně uzavírání a registrace následných jednot
livých právních závazků a plateb uskutečňovaných po přistou
pení, se budou nadále řídit pravidly a nařízeními pro před
vstupní finanční nástroje a budou zaznamenávány do odpoví
dajících kapitol rozpočtu až do ukončení dotyčných programů
a projektů. Bez ohledu na to budou postupy zadávání veř-

5.
Nemohou-li již být projekty schválené podle nařízení (ES)
č. 1268/1999 financovány v rámci tohoto nástroje, mohou být
začleněny do programování a financování rozvoje venkova
v rámci Evropského zemědělského orientačního a záručního
fondu. Pokud budou k tomuto účelu nezbytná zvláštní pře
chodná opatření, přijme je Komise postupem podle čl. 50 odst. 2
nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních
o strukturálních fondech ( ) .
8

( ) Jak je stanoveno v pokynech Phare (SEC (1999) 1596, aktualizo
váno C 3303/2 dne 6.9.2002).
( ) Nařízení (ES) č. 1267/1999 (Úř. vést. L 161, 26.6.1999, s. 73), ve
znění pozdějších předpisů.
0 Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES, Euratom) č. 2265/2002 (Úř. vést. L 347.
20.12.2002,
s.l).
( ) Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 1447/2001 (Úř. vvit. L 198, 21.7.2001. s. 1).
5

6

(') Nařízení (EHS) č. 3 >06/89 (Úř. vést. L 375, 23.12.1989, s. 11), ve
znění pozdějších předpisů.
( ) Nařízení (ES) č. 27(.0/98 (Úř. vést. L 345, 19.12.1998. s. 49), ve
znění pozdějších přtdpisů.
( ) Nařízení (ES) č. 555 2000 (Úř. vést. L 68, 16.3.2000. s. 3), ve znění
pozdějších předpisů.
( ) Úř. vést. L 232. 2.9.1999. s. 34.
l

2

3

4

8
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Článek 34

1.
Mezi dnem přistoupení a koncem roku 2006 bude Unie
poskytovat dočasnou finanční pomoc (dále jen „přechodový
nástroj") novým členským státům na rozvoj a posílení jejich
správní kapacity pro provádění a vymáhání právních přepisů
Společenství a na podporu výměny nejlepších postupů mezi
pozorovateli.
2.
Pomoc bude zaměřena na trvalou potřebu posílení insti
tucionální kapacity v některých oblastech prostřednictvím čin
ností, jež nemohou být financovány ze strukturálních fondů,
zejména v těchto oblastech:

23.9.2003

nictvím sítě kontaktních míst ve členském státě, jak byl stano
ven v rámcových dohodách se stávajícími členskými státy pro
účely předvstupní pomoci.

Položky závazků pro přechodový nástroj v cenách roku 1999
budou činit 200 milionů eur v roce 2004, 120 milionů eur
v roce 2005 a 60 milionů eur v roce 2006. Roční položky
budou rozpočtovým orgánem schváleny v mezích finančního
výhledu.

Článek 35

— spravedlnost a vnitřní věci (posilování soudního systému,
kontroly na vnějších hranicích, protikorupční strategie,
posilování kapacit pro vymáhání práva),
— finanční kontrola,

1.
Zřizuje se schengenský nástroj jako dočasný nástroj na
pomoc přijímajícím členským státům v období mezi dnem při
stoupení a koncem roku 2006 k financování činností na
nových vnějších hranicích Unie pro provádění schengenského
acquis a kontrol na vnějších hranicích.

— ochrana finančních zájmů Společenství a boj proti podvo
dům,
— vnitřní trh, včetně celní unie,

K nápravě nedostatků zjištěných při přípravě na účast v schengenském prostoru budou pro financování ze schengenského
nástroje způsobilé následující typy činností:

— životní prostředí,
— veterinární služby a budování správní kapacity týkající se
bezpečnosti potravin,
— správní a . kontrolní struktury pro rozvoj zemědělství
a venkova, včetně integrovaného administrativního a kon
trolního systému (IACS),
— jaderná bezpečnost (posílení výkonnosti a odbornosti
orgánů jaderné bezpečnosti a jejich organizací pro technic
kou podporu, jakož i veřejných subjektů pro zpracování
radioaktivního odpadu),

—

investice

nebo zvyšování

úrovně

— investice do jakéhokoli provozního zařízení (např. labora
torního zařízení, detekčních nástrojů, technického a pro
gramového vybavení pro Schengenský informační systémSIS 2, dopravních prostředků),

— odborná příprava pohraniční stráže;

— podpora nákladů na logistiku a provoz.

— statistika,
— posílení veřejné správy v souladu s potřebami zjištěnými
v souhrnné monitorovací zprávě Komise, které není hra
zeno ze strukturálních fondů.

2.
V rámci schengenského-nástroje budou níže uvedeným
přijímajícím
členským
státům
ode
dne
přistoupení
zpřístupněny následující částky v podobě paušálních příspěvků:

3.
O pomoci v rámci přechodového nástroje bude rozhod
nuto postupem podle článku 8 nařízení Rady (EHS) č. 3906/89
o hospodářské pomoci některým zemím střední a východní
Evropy (M.
4.
Tento program bude prováděn v souladu s čl. 53 odst. 1
písm. a) a b) finančního nařízení pro souhrnný rozpočet
Evropských společenství ( ) . Pro twinningové projekty mezi
orgány veřejné správy pro účely budování institucí se bude
nadále uplatňovat postup výzvy k podání návrhů prostřed
2

ím Úř. věst. L 375, 23.12.1989, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 2500/2001 (Úř. věst. L 342, 27.12.2001, s. 1).
( ) Nařízení (ES. Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 248, 16.9.2002,
s. 1).
2

do výstavby, renovace

infrastruktury hraničních přechodů a souvisejících budov,

(miliony eur. v cenách roku

1999)

2004

2005

2006

Estonsko

22.9

22,9

22,9

Lotyšsko

23,"

23,7

23.7

Litva

44,78

61,07

29,85

Maďarsko

49.3

49,3

49,3

Polsko

93,34

93.33

93.33

Slovinsko

35,64

35.63

35.63

Slovensko

15,94

15.93

15.93
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3.
Přijímající členské státy odpovídají za výběr a provádění
jednotlivých operací v souladu s tímto článkem. Odpovídají
rovněž za koordinaci využití tohoto nástroje s pomocí
z ostatních nástrojů Společenství, za zajišťování slučitelnosti
s politikami a opatřeními Společenství a za soulad s finančním
nařízením pro souhrnný rozpočet Evropských společenství.

Paušální příspěvky budou využity do tří let od první platby
a veškeré nevyužité nebo neodůvodněně vynaložené prostředky
budou vráceny Komisi. Přijímající členské státy předloží nej
později šest měsíců po uplynutí lhůty tří let souhrnnou zprávu
o čerpání paušálních příspěvků s prohlášením odůvodňujícím
dané výdaje.

Přijímající stát vykonává tuto působnost, aniž je dotčena
odpovědnost
Komise
za plnění souhrnného
rozpočtu

45

Evropských společenství, a v souladu s ustanoveními
finančního nařízení týkajícími se decentralizovaného řízení.
4.
Komise si vyhrazuje právo ověřování prostřednictvím
Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Komise
a Účetní dvůr mohou rovněž provádět kontroly na místě
v souladu s příslušnými postupy.
5.
Komise může přijmout jakékoli
nezbytné k fungování tohoto nástroje.

technické

předpisy

Článek 36

Částky uvedené v článcích 29, 30, 34 a 35 budou každý rok
upraveny jako součást technických úprav stanovených
v odstavci 15 interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999.

HLAVA II
JINÁ USTANOVENÍ

Článek 37

1.
Jestliže nový členský stát narazí do konce tříletého
období po přistoupení na vážné obtíže, jež by mohly přetrvá
vat v některém odvětví hospodářství nebo by se mohly projevit
vážným zhoršením hospodářské situace určitého území, může
požádat o povolení přijmout ochranná opatření k nápravě
situace a k přizpůsobení dotyčného odvětví hospodářství spo
lečného trhu. Za s:ejných podmínek může každý stávající
členský stát požádat o povolení přijmout ochranná opatření
vůči jednomu nebo \ íce novým členským státům.

2.

Článek 38

Pokud nový členský stát nesplní závazky přijaté v rámci jed
nání o přistoupení, a tím způsobí vážné narušení fungování
vnitřního trhu, včetně jakýchkoliv závazků ve všech
odvětvových politikách, které se týkají hospodářských činností
s přeshraničním účinkem, nebo bezprostřední riziko takového
narušení, může Komise až do konce tříletého období po
vstupu tohoto aktu v platnost na odůvodněnou žádost člen
ského státu nebo z vlastního podnětu přijmout vhodná opa
tření.

Na žádost dotyčného státu přijme Komise postupem pro

naléhavé situace ochranná opatření, která považuje za
nezbytná, a zároveň upřesní podmínky a způsob provedení
těchto opatření.

V případě vážných hospodářských obtíží a na výslovnou
žádost dotyčného členského státu rozhodne Komise ve lhůtě
pěti pracovních dnů od přijetí žádosti doplněné odpovídajícím
odůvodněním. Takte stanovená opatření jsou bezprostředně
použitelná, přičemž berou v úvahu zájmy všech zúčastněných
stran a nesmějí zahrnovat hraniční kontroly.

3.
Opatření povolená podle odstavce 2 se mohou odchylo
vat od pravidel Smlouvy o ES a tohoto aktu v rozsahu a po
dobu nezbytně nutnou k dosažení cílů uvedených v odstavci 1.
Přednostně je třeba vybrat taková opatření, která nejméně
naruší fungování společného trhu.

Opatření musí být přiměřená s tím, že budou upřednostněna
taková, která nejméně naruší fungování vnitřního trhu, a bude-li
to vhodné, budou přednostně uplatňovány stávající odvětvové
ochranné mechanismy. Tyto ochranné mechanismy nesmějí
sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo zastřeného
omezování obchodu mezi členskými státy. Ochranná doložka
může být použita i před přistoupením na základe monitoro
vacích zjištění s tím, že vstoupí v platnost dnem přistoupení.
Opatření nebudou zachována déle, než je nezbytné nutné,
a v každém případě budou zrušena po splnění dotyčného
závazku. Mohou však být uplatňována i po uplynutí období
stanoveného v prvním pododstavci, a to po dobu, než budou
dotyčné závazky splněny. Podle pokroku v plnění závazků
učiněného novým členským státem může Komise opatření
přiměřeně upravit. Komise informuje Radu v potřebném pře
dstihu před zrušením ochranných opatření a bude v tomto
ohledu přihlížet k vyjádření Rady.
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Článek 39

23.9.2003
Článek 41

Pokud se v novém členském státě vyskytnou vážné nedostatky
nebo bezprostřední riziko nedostatků v provádění, stavu prove
dení nebo v uplatňování rámcových rozhodnutí nebo jiných
dotyčných závazků, nástrojů spolupráce a rozhodnutí
týkajících se vzájemného uznávání v oblasti trestního práva
podle hlavy VI Smlouvy o E U a směrnic a nařízení týkajících
se vzájemného uznávání v občanských věcech podle hlavy IV
Smlouvy o ES, může Komise až do konce tříletého období po
vstupu tohoto aktu v platnost na odůvodněnou žádost člen
ského státu nebo z vlastního podnětu a po konzultaci
s členskými státy přijmout vhodná opatření a upřesnit pod
mínky a způsob provedení těchto opatření.
Tato opatření mohou spočívat v dočasném pozastavení uplat
ňování dotyčných ustanovení a rozhodnutí ve vztazích mezi
novým členským státem a jiným členským státem nebo
členskými státy, aniž by tím bylo dotčeno pokračování úzké
soudní spolupráce. Ochranná doložka může být použita i před
přistoupením na základě monitorovacích zjištění s tím, že
vstoupí v platnost dnem přistoupení. Opatření nebudou zacho
vána déle, než je nezbytně nutné, a v každém případě budou
zrušena po odstranění nedostatků. Mohou však být uplatňo
vána i po uplynutí období stanoveného v prvním pododstavci,
a to po dobu, po kterou tyto nedostatky budou přetrvávat.
Podle pokroku v nápravě zjištěných nedostatků učiněném
novým členským státem může Komise po konzultaci
s členskými státy opatření přiměřeně upravit. Komise infor
muje Radu v potřebném předstihu před zrušením ochranných

Budou-li k usnadnění přechodu ze stávajícího režimu v nových
členských státech na režim vyplývající z uplatňování společné
zemědělské politiky za podmínek stanovených v tomto aktu
nezbytná přechodná opatření, přijme je Komise postupem
podle čl. 42 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 o spo
lečné organizaci trhů v odvětví cukru ( ) nebo podle odpoví
dajících článků ostatních nařízení o společné organizaci
zemědělských trhů, anebo odpovídajícím postupem projedná
vání ve výboru stanoveným příslušným právním předpisem.
Přechodná opatření uvedená v tomto článku mohou být přijí
mána po dobu tří let ode dne přistoupení a jejich uplatňování
se omezí na toto období. Rada může toto období na návrh
Komise po konzultaci s Evropským parlamentem jedno
myslným rozhodnutím prodloužit.
l

Přechodná opatření týkající se provádění předpisů upravujících
společnou zemědělskou politiku neuvedená výslovně v tomto
aktu, která jsou potřebná v důsledku přistoupení, přijme přede
dnem přistoupení Rada na návrh Komise kvalifikovanou větši
nou nebo, pokud se týkají předpisů původně přijatých Komisí,
je přijme Komise postupem vyžadovaným pro přijímání
příslušných předpisů.

Článek 42

opatření a bude v tomto ohledu přihlížet k vyjádření Rady.

Článek 40

Aby nebylo narušeno řádné fungování vnitřního trhu, nesmí
uplatňování vnitrostátních předpisů nových členských států
v průběhu přechodných období uvedených v přílohách V až
XIV zahrnovat hraniční kontroly mezi členskými státy.

Budou-li k usnadnění přechodu ze stávajícího režimu v nových
členských státech na režim vyplývající z uplatňování veteri
nárních a rostlinolékařských pravidel Společenství nezbytná
přechodná opatření, přijme je Komise postupem projednávání
ve výboru stanoveným příslušným právním předpisem. Tato
opatření budou přijímána po dobu tří let ode dne přistoupení
a jejich uplatňování se omezí na toto období.

Č Á S T PÁTÁ
USTANOVENÍ K PROVEDENÍ TOHOTO A K T U

HLAVA I
USTAVENÍ O R G Á N Ů A SUBJEKTŮ

Článek 43

Článek 45

Evropský parlament provede ve svém jednacím řádu úpravy
nezbytné v důsledku přistoupení.

1.
Každý stát, který přistoupí k Unii, má právo, aby jeden
jeho státní příslušník byl členem Komise,

Článek 44

Rada provede ve svém jednacím
v důsledku přistoupení.

řádu

úpravy

nezbytné
( ) Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1.
x

23.9.2003

D5D

2.
Odchylně od čl. 213 odst. 1 druhého pododstavce,
čl. 214 odst. 1 prvního pododstavce, čl. 214 odst. 2 Smlouvy o
ES a čl. 126 prvního pododstavce Smlouvy o Euratomu:

b) Soud prvního stupně provede po dohodě se Soudním
dvorem ve svém jednacím řádu úpravy nezbytné
v důsledku přistoupení.

c)
a)
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bude ode dne přistoupení jeden státní příslušník každého
nového členského státu jmenován členem Komise. Noví
členové Komise budou jmenováni Radou po vzájemné
dohodě s předsedou Komise kvalifikovanou většinou,

b) funkční období členů Komise jmenovaných podle písmene
a) a členů, kteří byli jmenováni ode dne 23. ledna 2000,
končí dnem 31. října 2004,

Takto upravené jednací řády podléhají schválení Radou
kvalifikovanou většinou.

4.
Při rozhodování o věcech projednávaných Soudy ke dni
přistoupení, jejichž ústní část řízení byla zahájena před tímto
dnem, zasedá plénum a senáty Soudního dvora ve stejném
složení jako před přistoupením, přičemž se použije jednací řád
ve znění platném ke dni předcházejícímu dni přistoupení.

Článek 47

c)

se nová Komise složená z jednoho státního příslušníka
z každého členského státu ujme funkce dnem 1. listopadu
2004; funkční období členů této nové Komise končí dnem
31. října 2009.

d) se den 1. ledna 1Í005 v čl. 4 odst. 1 Protokolu o rozšíření
Evropské unie, který je připojen ke Smlouvě o EU a smlou
vám o založení Evropských společenství, nahrazuje dnem
1. listopadu 2004.

3.
Komise provedl.* ve svém jednacím řádu úpravy nezbytné
v důsledku přistoupení.

Článek 46

1.
Soudní dvůr se doplní jmenováním deseti nových soudců;
stejně se doplní jmenováním deseti nových soudců Soud
prvního stupně.

2.

3.

a)

Funkční období pěti soudců Soudního dvora jmeno
vaných podle odstavce 1 končí dnem 6. října 2006.
Tito soudci budou vybráni losem. Funkční období
ostatních soudců končí dnem 6. října 2009.

Účetní dvůr se doplní jmenováním deseti dalších členů na
funkční období šesti let.

Článek 48

Hospodářský a sociální výbor se doplní jmenováním 95 členů,
kteří zastupují různé skupiny hospodářského a sociálního
života organizované občanské společnosti v nových členských
státech. Funkční období takto jmenovaných členů končí sou
časně s funkčním obdobím členů, kteří zastávají funkci v oka
mžiku přistoupení.

Článek 49

Výbor regionů se doplní jmenováním 95 členů, kteří zastupují
regionální a místní orgány v nových členských státech a kteří
byli zvoleni do regionálních nebo místních orgánů nebo jsou
volenému orgánu politicky odpovědni. Funkční období takto
jmenovaných členů končí současně s funkčním obdobím členů,
kteří zastávají funkci v okamžiku přistoupení.

Článek

50

b) Funkční období pěti soudců Soudu prvního stupně jme
novaných podle odstavce 1 končí dnem 31. srpna 2004.
Tito soudci budou vybráni losem. Funkční období
ostatních soudců končí dnem 31. srpna 2007.

1.
Funkční období stávajících členů Výboru pro vědu a tech
niku podle čl. 134 odst. 2 Smlouvy o Euratomu končí dnem
vstupu tohoto aktu v platnost.

a)

2.
Bezprostředně po přistoupení jmenuje Rada nové členy
Výboru pro vědu a techniku postupem stanoveným v čl. 134
odst. 2 Smlouvy o Euratomu.

Soudní dvůr provede ve svém jednacím řádu úpravy
nezbytné v disledku přistoupení.
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dených v příloze XVI končí současně s funkčním obdobím
členů, kteří zastávají funkci v okamžiku přistoupení.

Článek 51

Úprav)' statutů a jednacích řádů výborů zřízených původními
smlouvami, jež se stávají v důsledku přistoupení nezbytnými,
se provedou co nejdříve po přistoupení.
Článek 52

2.
Funkční období nových členů výborů a skupin vytvo
řených Komisí a uvedených v příloze XVII končí současně
s funkčním obdobím členů, kteří zastávají funkci v okamžiku
přistoupení.

1.
Funkční období nových členů výborů, skupin a jiných
subjektů vytvořených smlouvami a legislativními orgány a uve

3.
Výbory uvedené v příloze XVIII se bezprostředně po při
stoupení nově obsazují v plném rozsahu.

HLAVA II
POUŽITELNOST AKTŮ O R G Á N Ů

Článek 53

Směrnice a rozhodnutí ve smyslu článku 249 Smlouvy o ES
a článku 161 Smlouvy o Euratomu se ode dne přistoupení
považují za určené novým členským státům, pokud byly tyto
směrnice a rozhodnutí určeny všem stávajícím členským stá
tům. Tyto směrnice a rozhodnutí, s výjimkou směrnic a roz
hodnutí vstupujících v platnost podle čl. 254 odst. 1 a čl. 254
odst. 2 Smlouvy o ES, se považují za oznámené novým
členským státům v okamžiku přistoupení.

Článek 54

Nové členské státy uvedou v účinek opatření nezbytná k tomu,
aby bylo ode dne přistoupení dosaženo souladu se směrnicemi
a rozhodnutími ve smyslu článku 249 Smlouvy o ES a článku
161 Smlouvy o Euratomu, není-li v seznamu v přílohách uve
dených v článku 24 nebo v jiných ustanoveních tohoto aktu
nebo jeho přílohách určena jiná lhůta.

Článek 55

Na základě řádně odůvodněné žádosti některého nového člen
ského státu může Rada na návrh Komise jednomyslně přijmout
před 1. květnem 2004 opatření spočívající v dočasné odchylce
od aktů orgánů, které byly přijaty mezi 1. listopadem 2002
a dnem podpisu smlouvy o přistoupení.

Článek 57

1.
Jestliže akty orgánů přijaté před přistoupením vyžadují
v důsledku přistoupení úpravy a jestliže tyto nezbytné úpravy
nejsou stanoveny tímto aktem ani jeho přílohami, provedou se
tyto úpravy postupem podle odstavce 2. Tyto úpravy vstoupí
v platnost dnem přistoupení.

2.
Příslušné úpravy provede za tímto účelem buď Rada na
návrh Komise kvalifikovanou většinou, nebo je provede
Komise, podle toho, který orgán původní akty přijal.

Článek 58

Znění aktů přijatých orgány a Evropskou centrální bankou
před přistoupením, jež byla vypracována Radou nebo Komisí
nebo Evropskou centrální bankou v jazyce českém, estonském,
litevském, lotyšském, maďarském, maltském, polském, sloven
ském a slovinském, jsou ode dne přistoupení platná za stejných
podmínek jako znění vypracovaná ve stávajících jedenácti
jazycích. Zveřejní se v Úředním

věstníku Evropské unie, pokud

byla takto zveřejněna znění ve stávajících jazycích.

Článek 59
Článek 56

Pokud není stanoveno jinak, přijme Rada na návrh Komise
kvalifikovanou většinou opatření nezbytná k provedení ustano
vení obsažených v přílohách II, III a rv uvedených v článcích
20, 21 a 22 tohoto aktu.

Nové členské státy sdělí Komisi do tří měsíců od přistoupení,
podle článku 33 Smlouvy o Euratomu, znění právních
a správních předpisů, které mají na jejich území zajistit
ochranu zdraví obyvatelstva a pracovníků proti nebezpečí ioni
zujícího záření.

23.9.2003
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HLAVA III
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 60

Přílohy I až XVIII, jejich dodatky a protokoly č. 1 až 10, které
jsou připojeny k tomuto aktu, jsou jeho nedílnou součástí.
Článek 61

Vláda Italské republiky předá vládám nových členských států
ověřený opis Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o založení
Evropského společenství. Smlouvy o založení Evropského spo
lečenství pro atomovou energii a smluv, které je pozměnily
nebo doplnily, včetně Smlouvy o přistoupení Dánského krá
lovství, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního
Irska k Evropskému hospodářskému společenství a Evrop
skému společenství pro atomovou energii, Smlouvy o přistou
pení Řecké republiky k Evropskému hospodářskému spole
čenství a Evropskému společenství pro atomovou energii,
Smlouvy o přistoupení Španělského království a Portugalské

republiky k Evropskému hospodářskému společenství a Evrop
skému společenství pro atomovou energii a Smlouvy o přistou
pení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství k Evropské unii v jazyce anglickém, dánském, finském,
francouzském, irském, italském, německém, nizozemském,
portugalském, řeckém, španělském a švédském.
Znění těchto smluv vypracovaná v jazyce českém, estonském,
litevském, lotyšském, maďarském, maltském, polském, sloven
ském a slovinském se připojují k tomuto aktu. Tato znění mají
stejnou platnost jako znění smluv uvedená v prvním pododstavci vypracovaná ve stávajících jazycích.
Článek 62

Ověřený opis mezinárodních dohod uložených v archivu gene
rálního sekretariátu Rady Evropské unie předá vládám nových
členských států generální tajemník.
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PŘÍLOHA /
Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně
navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazné a použitelné v nových členských státech od
přistoupení (uvedený v článku 3 aktu o přistoupení)

1.
Dohoda mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spol
kové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném
odstraňování kontrol na společných hranicích ze dne 14. června
1985 0).

2.
Tato ustanovení úmluvy podepsané v Schengenu dne 19. června
1990 ( ) k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985
o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, jejího
závěrečného aktu a společných prohlášení, ve znění některých aktů
uvedených níže v odstavci 7:

společné prohlášení 1 v části II závěrečného aktu,
prohlášení 2 v části III závěrečného aktu;

e)

2

Článek 1. pokud se týká ustanovení tohoto odstavce; články 3 až 7,
kromě čl. 5 bodu 1 písm. d); článek 13; články 26 a 27: článek 39;
články 44 až 59; články 61 až 63; články 65 až 69; články 71 až 73;
články 75 a 76; článek 82; článek 91; články 126 až 130, pokud se
týkají ustanovení tohoto odstavce, a článek 136; společná prohlášení 1
a 3 závěrečného aktu.

3.
Tato ustanovení dohod o přistoupení k úmluvě podepsané
v Schengenu dne 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze
dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných
hranicích, jejich závěrečných aktů a souvisejících prohlášení, ve znění
některých aktů uvedených níže v odstavci 7:

a)

b)

c)

d)

g)

—

článek 4,

—

společné prohlášení 1 v části II závěrečného aktu;

dohoda podepsaná dne 19. prosince 1996 o přistoupení Dánského
království:

—

článek 4, čl. 5 odst. 2 a článek 6,

—

společná prohlášení 1 a 3 v části II závěrečného aktu;

dohoda podepsaná dne 19. prosince 1996 o přistoupení Finské
republiky:

dohoda podepsaná dne 27. listopadu 1990 o přistoupení Italské
republiky:

—

články 4 a 5,

—

článek 4,

—

společná prohlášení 1 a 3 v části II závěrečného aktu,

—

společné prohlášení 1 v části II závěrečného aktu:

—

prohlášení vlády Finské republiky k Álandským ostrovům
v části III závěrečného aktu;

dohoda podepsaná dne 25. června 1991 o přistoupení Španěl
ského království:
—

článek 4,

—

společné prohlášení 1 v časti II závěrečného aktu,

—

prohlášení 2 v časti III závěrečného aktu;

dohoda podepsaná dne 25. června 1991 o přistoupení Portugalské
republiky:
—

články 4, 5 a 6,

—

společné prohlášení 1 v části II závěrečného aktu;

dohoda podepsaná dne 6. listopadu 1992 o přistoupení Řecké
republiky:
—

články 3, 4 a 5,

í ) Úř. věst. L 239. 22.9.2000, s. 13.
1

( ) Úř. věst. L 239. 22.9.2000. s. 19.
2

f)

dohoda podepsaná dne 28. dubna 1995 o přistoupení Rakouské
republiky:

h)

dohoda podepsaná dne 19. prosince 1996 o přistoupení Švédského
království:
—

článkv 4 a 5,

—

společná prohlášení 1 a 3 v části II závěrečného aktu.

4.
Tato rozhodnutí výkonného výboru zřízeného úmluvou podepsa
nou v Schengenu dne 19. června 1990 k provedení Schengenské
dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na
společných hranicích, ve znění některých aktů uvedených níže
v odstavci 7:

SCH/Com-ex (93) 10 Rozhodnutí výkonného výboru ze
14. prosince 1993 o prohlášeních ministrů a státních tajemníků

dne

SCH/Com-ex (93) 14 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne
14. prosince 1993 o zlepšení praktické soudní spolupráce při boji proti
nedovolenému obchodu s omamnými látkami

SCH/Com-ex (93) 22 rev. Rozhodnutí výkonného výboru ze dne
14. prosince 1993 o důvěrné povaze některých dokumentů
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SCH/Com-ex (94) 16 rev. Rozhodnutí výkonného výboru ze dne
21. listopadu 1994 o Dořizování společných vstupních a výjezdních
razítek

SCH/Com-ex (94) 28 rev. Rozhodnutí výkonného výboru ze dne
22. prosince 1994 o osvědčení pro převážení omamných a psychotropních látek podle článku 75

SCH/Com-ex (94) 29 rev. 2 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne
22. prosince 1994 o uvedení v platnost prováděcí úmluvy k Schengenské dohodě ze dne 19. tervna 1990

SCH/Com-ex (95) 21 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne
20. prosince 1995 o rychlé výměně statistických informací a kon
krétních údajů o přípacnych obtížích na vnějších hranicích mezi státy
Schengenu

SCH/Com-ex (98) 1 n:v. 2 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne
21. dubna 1998 o zprávě o činnosti „task force". pokud se týká ustano
vení uvedených výše v odstavci 2

SCH/Com-ex (98) 17 Rozhodnutí výkonného výboru
23. června 1998 o důvirné povaze některých dokumentů

ze

dne

SCH/Com-ex (98) 26 def. Rozhodnutí výkonného výboru ze dne
16. září 1998, kterým se zřizuje Stálý výbor pro hodnocení a pro
vádění Schengenu

SCH/Com-ex (98) 35 rev. 2 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne
16. září 1998 o předání Společné příručky státům ucházejícím se o
vstup do EU
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SCH/Com-ex (99) 7 rev. 2 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne
28. dubna 1999 o styčných úřednících

SCH/Com-ex (99) 8 rev. 2 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne
28. dubna 1999 o obecných zásadách odměňování informátorů
a agentů

SCH/Com-ex (99) 10 Rozhodnutí výkonného výboru ze
28. dubna 1999 o nedovoleném obchodu se střelnými-zbraněmi

dne

SCH/Com-ex (99) 13 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne
28. dubna 1999 o konečném znění Společné příručky a Společné kon
zulární instrukce:

—

přílohy 1-3, 7, 8 a 15 Společné konzulární instrukce

—

Společná příručka, pokud se týká ustanovení uvedených výše
v odstavci 2, včetně příloh 1, 5, 5A. 6. 10. 13

SCH/Com-ex (99) 18 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne
28. dubna 1999 o zlepšení policejní spolupráce při předcházení
trestným činům a při jejich odhalování

5.
Tato prohlášení výkonného výboru zřízeného úmluvou podepsa
nou v Schengenu dne 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody
ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na spo
lečných hranicích, pokud se týkají ustanovení uvedených v odstavci 2:

SCH/Com-ex (96) deci. 6 rev. 2 Prohlášení výkonného výboru ze dne
26. června 1996 o vydávání osob

SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 Rozhodnuti výkonného výboru ze dne
27. října 1998 o přijetí opatření k boji proti nedovolenému přistěhova
lectví, pokud se týká ustanovení uvedených výše v odstavci 2

SCH/Com-ex (97) deci. 13 rev. 2 Prohlášení výkonného výboru ze dne
9. února 1998 o únosech nezletilých osob.

SCH/Com-ex (98) 51 tev. 3 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne
16. prosince 1998 o přeshraniční policejní spolupráci při předcházení
a odhalování trestné činnosti

6.
Tato rozhodnutí ústřední skupiny zřízené úmluvou podepsanou
v Schengenu dne 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze
dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných
hranicích, pokud se týkají ustanovení uvedených-v odstavci 2:

SCH/Com-ex (98) 52 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne
16. prosince 1998 o Příručce přeshraniční policejní spolupráce, pokud
se týká ustanovení uvedených výše v odstavci 2

SCH/C (98) 117 Rozhodnutí ústřední skupiny ze dne 27. října 1998
o přijetí opatření k boji proti nedovolenému přistěhovalectví

SCH/Com-ex (98) 57 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne
16. prosince 1998 o zavedení jednotného formuláře, kterým se proka
zuje pozvání, závazek poskytnutí podpory nebo potvrzení o ubytování

SCH/Com-ex (98) 59 rev. Rozhodnutí výkonného výboru ze dne
16. prosince 1998 o koordinovaném nasazení poradců pro doklady

SCH/Com-ex (99) 1 rtv. 2 Rozhodnutí Výkonného výboru ze dne
28. dubna 1999 o drogové situaci

SCH/Com-ex (99) 6 Rozhodnutí výkonného výboru ze
28. dubna 1999 o schengenském acquis v oblasti telekomunikací

dne

SCH/C (99) 25 Rozhodnutí ústřední skupiny ze dne 22. března 1999
o obecných zásadách odměňování informátorů a agentů.

7.
Tyto akty navazující na schengenské acquis nebo jinak se jej
týkající:

Nařízení Rady (ES) č. 1683/95 ze dne 29. května 1995, kterým se sta
noví jednotný vzor víz (Úř. věst. L 164. 14.7.1995, s. 1)

Rozhodnutí Rady 1999/307/ES ze dne 1. května 1999 o podrobno
stech začlenění schengenského sekretariátu do generálního sekretariátu
Rady (Úř. věst. L 119, 7.5.1999, s. 49)
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Rozhodnutí Rady 1999/435/ES ze dne 20. května 1999 o definici
schengenského acquis za účelem určení právního základu všech ustano
veni nebo rozhodnutí, jež tvoří acquis, v souladu s příslušnými ustano
veními Smlouvy o založení Evropského společenství a Smlouvy
o Evropské unii (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 1)
Rozhodnutí Rady 1999/436/ES ze dne 20. května 1999, kterým se
určuje právní základ všech ustanovení nebo rozhodnutí, jež tvoří
schengenské acquis, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy
o založení Evropského společenství a Smlouvy o Evropské unii (Úř.
věst. L 176, 10.7.1999, s. 17)
Rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých
opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské
unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení
těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského
acquis (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31)
Rozhodnutí Rady 1999/848/ES ze dne 13. prosince 1999 o uplatňo
vání schengenského acquis v Řecku v plném rozsahu (Uř. věst. L 327,
21.12.1999, s. 58)
Rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spo
jeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztaho
vala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 131,
1.6.2000, s. 43)
Rozhodnutí Rady 2000/586/SW ze dne 28. září 2000 o postupu,
kterým se mění čl. 40 odst. 4 a 5, čl. 41 odst. 7 a čl. 65 odst. 2
úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985
o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (Úř. věst.
L 248, 3.10.2000, s. 1)
Rozhodnutí Rady 2000/7 51 /ES ze dne 30. listopadu 2000 o odtajnění
některých částí Společné příručky, kterou přijal výkonný výbor zřízený
prováděcí úmluvou k Schengenské dohodě ze dne 14. června 1985
(Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 29)
Rozhodnutí Rady 2000/777/ES ze dne 1. prosince 2000 o uplatňování
schengenského acquis v Dánsku, Finsku a Švédsku, jakož i na Islandu
a v Norsku (Úř. věst. L 309, 9.10.2000, s. 24)
Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se sta
noví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překra
čování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž
státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Úř. věst. L 81,
21.3.2001, s. 1)
Nařízení Rady (ES) č. 789/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se
Radě vyhrazují prováděcí pravomoci v oblasti určitých podrobných
předpisů a praktických postupů týkajících se posuzování žádostí
o udělení víza (Úř. věst. L 116, 26.4.2001. s. 2).
Nařízení Rady (ES) č. 790/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se
Radě vyhrazují prováděcí pravomoci v oblasti určitých podrobných
předpisů a praktických postupů týkajících se hraničních kontrol
a ostrahy hranic (Úř. věst. L 116, 26.4.2001. s. 5)
Rozhodnutí Rady 2001/329/ES ze dne 24. dubna 2001 o aktualizaci
části VI a příloh 3. 6, a 13 Společné konzulární instrukce, jakož
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i příloh 5a). 6a) a 8 Společné příručky (Úř. věst. L 116, 26.4.2001,
s. 32), pokud se týká přílohy 3 Společné konzulární instrukce a přílohy
5a) Společné příručky
Směrnice Rady 2001/51/ES ze dne 28. června 2001, kterou se
doplňuje článek 26 úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne
14. června 1985 (Úř. vést. L 187, 10.7.2001, s. 45)
Rozhodnutí Rady 2001/886/SW ze dne 6. prosince 2001 o rozvoji
druhé generace Schengenského informačního systému (SIS II) (Úř. věst.
L 328, 13.12.2001, s. 1)
Nařízení Rady (ES) č. 2414/2001 ze dne 7. prosince 2001, kterým se
mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích
zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hra
nic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou
od této povinnosti osvobozeni (Uř. věst. L 327, 12.12.2001, s. 1)
Nařízení Rady (ES) č. 2424/2001 ze dne 6. prosince 2001 o rozvoji
druhé generace Schengenského informačního systému (SIS II) (Úř. věst.
L 328, 13.12.2001, s. 4)
Nařízení Rady (ES) č. 333/2002 ze dne 18. února 2002 o jednotném
vzoru formulářů pro připojení víza uděleného členskými státy držite
lům cestovních dokladů, které nejsou uznávány členským státem, který
formulář vydal (Úř. věst. L 53, 23.2.2002, s. 4)
Nařízení Rady (ES) č. 334/2002 ze dne 18. února 2002, kterým se
mění nařízení Rady (ES) č. 1683/95, kterým se stanoví jednotný vzor
víz (Úř. věst. L 53, 23.2.2002, s. 7)
R o z h o d n u t í Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska
účastnit se některých ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 64,
7.3.2002, s. 20)
Rozhodnutí Rady 2002/352/ES ze dne 25. dubna 2002 o revizi Spo
lečné příručky (Uř. věst. L 123, 9.5.2002, s. 47)
Rozhodnutí Rady 2002/35 3/ES ze dne 25. dubna 2002 o odtajnění
části II Společné příručky, kterou přijal výkonný výbor zřízený pro
váděcí úmluvou k Schengenské dohodě ze dne 14. června 1985
(Úř. věst. L 123, 9.5.2002. s. 49)
Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se
stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích
zemí (Úř. věst. L 157, 15.6.2002. s. 1 ) '
Rozhodnutí Rady 2002/587/ES ze dne 12. července 2002 o revizi Spo
lečné příručky (Úř. věst. L 187, 16.7.2002. s. 50)
Rámcové rozhodnutí Rady 2002/946/SW ze dne 28. listopadu 2002
o posílení trestního rámce pro potírání podpory nedovoleného vstupu,
tranzitu a pobytu (Úř. věst. L 328. 5.12.2002, s. 1)
Směrnice Rady 2002/90/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se sta
noví definice podpory nedovoleného vstupu, tranzitu a pobytu
(Úř. vést. L 328, 5.12.2002, s. 17)
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PŘÍLOHA íi.
Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení

1. V O L N Ý P O H Y B Z B O Ž Í
A. MOTOROVÁ VOZIDLA
1.
31970 L 0156: Směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970
o sbližování právních Dředpisů členských států týkajících se schvalo
vání typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst.
L 42, 23.2.1970. s. í). ve znění:
—

11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Dánského království. Irska a Spojeného království (Uř.
věst. L 73. 27.3.1972, s. 14).

—

319^8 L 0315: směrnice Rady "8/315/EHS ze dne 21.12.1977 (Úř.
vést. L 81. 28.3.1978. s. 1).

—

319~8 L 0 5 47: směrnice Radv "8/547/EHS ze dne 12.6.1978 (Úř.
věst. L 168. 26.6.1!'~8. s. 39).'

—

119^9 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké tepubliky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

—

—

31980 L 1267: směrnice Rady 80/1267/EHS ze dne 16.12.1980
(Oř. věst. L 375. 31.12.1980. s.34).
11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302. 15.11.1985. s. 23).

—

31998 L 0091: směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/91/ES
ze dne 14.12.1998 (Úř. věst. L 11, 16.1.1999, s. 25),

—

32000 L 0040: směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/40/ES ze dne 26.6.2000 (Úř. věst. L 203, 10.8.2000, s. 9),

—

32001 L 0056: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/56/ES
ze dne 27.9.2001 (Úř. věst. L 292. 9.11.2001, s. 21),

—

32001 L 0085: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/85/ES
ze dne 20.11.2001 (Úř. věst. L 42,13.2.2002, s. 1).

—

32001 L 0092: směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30.10.2001
(Úř. věst. L 291, 8.11.2001, s. 24),

—

32001 L 0116: směrnice Komise 2001/116/ES ze dne 20.12.2001
(Úř. věst. L 18. 21.1.2002, s. 1).

a)

V příloze VII se seznam v oddílu 1 nahrazuje tímto:
„1 pro Německo:
2 pro Francii;
3 pro Itálii;
4 pro Nizozemsko;
5 pro Švédsko;
6 pro Belgii;

—

31987 L 0358: směrnice Radv 87/358/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř.
věst. L 192. 11.7.1937. s. 51).'

—

31987 L 0403: smórnice Radv 87/403/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř.
věst. L 220. 8.8.1987, s. 44). '

—

31992 L 0053: směrnice Radv 92/53/EHS ze dne 18.6.1992 (Úř.
vést. L 225. 10.8.1Í92. s. 1).

7 pro Maďarsko;
8 pro Českou republiku;

—

—

31993 L 0081: směrnice Komise 93/81/EHS ze dne 29.9.1993 (Úř.
vést. L 264, 23.10.1993, s. 49),
11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakous té republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. vést. C 241, 29.8.1994, s. 21),

9 pro Španělsko;
11 pro Spojené království:
12 pro Rakousko;
13 pro Lucembursko;
17 pro Finsko;
18 pro Dánsko;
20 pro Polsko;
21 pro Portugalsko;

—

31995 L 0054: směrnice Komise 95/54/ES ze dne 31.10.1995 (Úř.
věst. L 266, 8.11.1995, s. 1),

—

31996 L 0027: smťrnice Evropského parlamentu a Rady 96/27/ES
ze dne 20.5.1996 (Úř. věst. L 169. 8.7.1996, s. 1),

—

31996 L 0079: směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/79/ES
ze dne 16.12.1996 -Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 7),

—

31997 L 0027: směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/27/ES
ze dne 22.7.1997 (Úř. vést. L 233, 25.8.1997, s. 1),

23 pro Řecko;
24 pro Irsko;
26 pro Slovinsko;
27 pro Slovensko;

—

31998 L 0014: směrnice Komise 98/14/ES ze dne 6.2.1998 (Úř.
věst. L 91. 25.3.1998. s. 1),

29 pro Estonsko;
32 pro Lotyšsko;
36 pro Litvu;
CY pro Kypr;
MT pro Maltu".
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V příloze IX se bod 47 na druhé straně části I i II nahrazuje tímto:
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31996 L 0020: směrnice Komise 96/20/ES ze dne 27.3.1996 (Úř.
věst. L 92. 13.4.1996, s. 23),

„47. Výkon pro účely zdanění nebo národní kódové číslo (čísla),
pokud existuje:

—

Belgie:

Česká republika:

Dánsko:

V příloze II se v bodu 4.2 doplňují nové položky, které znějí:

Německo:

Estonsko:

Řecko:

Španělsko:

Francie:

Irsko:

Itálie:

Kypr:

Lotyšsko:

Litva:

Lucembursko:

Maďarsko:

Malta:

Nizozemsko:

Rakousko:

Polsko:

Portugalsko:

Slovinsko:

Slovensko:

Finsko:

Švédsko:

„8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyš- sko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26
pro Slovinsko, 27 pro Slovensko".
3.
31970 L 0220: Směrnice Rady 70/220/EHS ze dne 20. března
1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opa
tření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Úř.
věst. L 76, 6.4.1970, s. 1), ve znění:
—

11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Dánského království. Irska a Spojeného království (Úř.
věst. L 73. 27.3.1972, s. 14),

—

31974 L 0290: směrnice Rady 74/290/EHS ze dne 28.5.1974 (Úř.
věst. L 159, 15.6.1974, s. 61),

—

31977 L 0102: směrnice Komise 77/102/EHS ze dne 30.11.1976
(Úř. věst. L 32, 3.2.1977, s. 32),

Spojené království:

2.
31970 L 0157: Směrnice Rady 70/157/EHS ze dne 6. února 1970
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné
hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel
(Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 16), ve znění:

11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř.
věst. L 73. 27.3.1972, s. 14),

31999 L 0101: směrnice Komise 1999/101/ES ze dne 15.12.1999
(Úř. věst. L 334, 28.12.1999, s. 41).

31978 L 0665: směrnice Komise 78/665/EHS ze dne 14.7.1978
(Úř. věst. L 223, 14.8.1978, s. 48),
—

31983 L 0351: směrnice Rady 83/351/EHS ze dne 16.6.1983 (Úř.
věst. L 197, 20.7.1983, s. 1),

31973 L 0350: směrnice Komise 73/350/EHS ze dne 7.11.1973
(Úř. věst. L 321, 22.11.1973, s. 33),

—

31988 L 0076: směrnice Rady 88/76/EHS ze dne 3.12.1987 (Úř.
věst. L 36, 9.2.1988, s. 1),

31977 L 0212: směrnice Rady 77/212/EHS ze dne 8.3.1977 (Úř.
věst. L 66, 12.3.1977, s. 33),

—

31988 L 0436: směrnice Rady 88/436/EHS ze dne 16.6.1988 (Úř.
věst. L 214, 6.8.1988, s. 1),

31981 L 0334: směrnice Komise 81/334/EHS ze dne 13.4.1981
(Úř. věst. L 131, 18.5.1981, s. 6),

—

31989 L 0458: směrnice Rady 89/458/EHS ze dne 18.7.1989 (Úř.
věst. L 226, 3.8.1989, s. 1),

—

31984 L 0372: směrnice Komise 84/372/EHS ze dne 3.7.1984 (Úř.
věst. L 196, 26.7.1984, s. 47),

—

31989 L 0491: směrnice Komise 89/491/EHS ze dne 17.7.1989
(Úř. věst. L 238, 15.8.1989. s. 43),

—

31984 L 0424: směrnice Rady 84/424/EHS ze dne 3.9.1984 (Úř.
věst. L 238, 6.9.1984, s. 31),

—

31991 L 0441: směrnice Rady 91/441/EHS ze dne 26.6.1991 (Úř.
věst. L 242, 30.8.1991, s. 1),

—
—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985, s. 23).

31993 L 0059: směrnice Rady 93/59/EHS ze dne 28.6.1993 (Úř.
věst. L 186, 28.7.1993. s. 21),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241. 29.8.1994, s. 21),

—

31994 L 0012: směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/12/ES
ze dne 23.3.1994 (Úř. vést. L 100, 19.4.1994, s. 42),

—

31996 L 0044: směrnice Komise 96/44/ES ze dne 1.7.1996 (Úř.
věst. L 210, 20.8.1996. s. 25).

—

31996 L 0069: směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/69/ES
ze dne 8.10.1996 (Úř. věst. L 282, 1.11.1996, s. 64),

—

—

—

31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř.
věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),

31992 L 0097: směrnice Rady 92/97/EHS ze dne 10.11.1992 (Úř.
věst. L 371, 19.12.1992, s. 1),

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),
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—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

31998 L 0 0 ^ : sm-rnice Komise 98/77/ES ze dne 2.10.1998 (Úř.
věst. L 286. 23.10.1998. s. 34).

—

31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř.
věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),

31999 L 0102: směrnice Komise 1999/102/ES ze dne 15.12.1999
(Úř. věst. L 334. 28.12.1999. s. 43),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994. s. 21).

—

31998 L 0069: smórnice Evropského parlamentu a Rady 98/69/ES
ze dne 13.10.1998 (Oř. vést. L 350, 28.12.1998, s. 1),

—

—
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—

32001 L 0001: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/1/ES
ze dne 22.1.2001 (Lř. věst. L 35, 6.2.2001, s. 34),

—

32001 L 0100: směrnice Evropského parlamentu a Rady
2001/100/ES ze dre .12.2001 (Úř. vést. L 16, 18.1.2002, s. 32).

V příloze I se v bodu 1.4.1 do textu v závorkách doplňují nové
položky, které znějí:

7

—

32002 L 0080: směrnice Komise 2002/80/ES ze dne 3.10.2002
(Úř. věst. L 291. 28.10.2002, s. 20).

V příloze XIII se v sloupci v bodu 5.2 doplňují nové položky, které
znějí:

„,8 pro Českou republiku". ,29 pro Estonsko', ,CY pro Kypr', ,32 pro
Lotyšsko', ,36 pro Litvu". ,7 pro Maďarsko", ,MT pro Maltu', ,20 pro
Polsko', .26 pro Slovinsko". . 2 " pro Slovensko'".

4.
31970 L 0221: Sněrnice Rady 70/221/EHS ze dne 20. března
1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
nádrží na kapalná palivu a ochrany proti podjetí zezadu u motorových
vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 76, 6.4.1970. s. 23), ve
znění:

—

11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Dánské no království. Irska a Spojeného království (Úř.
věst. L 73. 27.3.1972. s. 14),

—

31979 L 0490: směrnice Komise 79/490/EHS ze dne 18.4.1979
(Úř. vést. L 128. 26 5.1979. s. 22).

—

31997 L 0019: směrnice Komise 97/19/ES ze dne 18.4.1997 (Úř.
věst. L 125, 16.5.199 . s. 1),

„8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko. CY pro Kypr, 32 pro Lotyš
sko. 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26
pro Slovinsko, 27 pro Slovensko".

6.
31971 L 0127: Směrnice Rady 71/127/EHS ze dne 1. března
1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
zpětných zrcátek motorových vozidel (Úř. věst. L 68, 22.3.1971, s. 1),
ve znění:

—

11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř.
věst. L 73, 27.3.1972, s. 14),

—

31979 L 0795: směrnice Komise 79/795/EHS ze dne 20.7.1979
(Úř. věst. L 239, 22.9.1979, s. 1),

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291. 19.11.1979, s. 17),

—

31985 L 0205: směrnice Komise 85,205/EHS ze dne 18.2.1985
(Úř. věst. L 90, 29.3.1985, s. 1),

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republik)' (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

7

—

32000 L 0008: sméTiice Evropského parlamentu a Rady 2000/8/ES
ze dne 20.3.2000 (Úř. věst. L106.3.5.2000, s. 7).

—

V příloze II se v sloupci v bodu 6.2 doplňují nové položky, které znějí:

—

31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř.
věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),

—

31988 L 0321: směrnice Komise 88/321/EHS ze dne 16.5.1988
(Úř. věst. L 147, 14.6.1988, s. 77),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

„,8 pro Českou republiku', ,29 pro Estonsko', , C Y pro Kypr*, ,32 pro
Lotyšsko'. ,36 pro Litvu', ,7 pro Maďarsko', MT pro Maltu', .20 pro
Polsko'. ,26 pro Slovinsko*. .27 pro Slovensko™.

5.
31970 L 0388: Směrnice Rady 70/388/EHS ze dne 27. července
1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zvu
kových výstražných zahzení motorových vozidel (Uř. věst L 176,
10.8.1970. s. 12), ve znění:

—

11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř.
věst. L 73. 27.3.1972, s. 14).

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. vést. L 291, 19.11.1979, s. 17),

31986 L 0562: směrnice Komise 86,562/EHS ze dne 6.11.1986
(Úř. věst. L 327, 22.11.1986, s. 49),

V dodatku 2 k příloze II se v bodu 4.2 doplňují do výčtu rozlišovacích
značek/písmen nové položky, které znějí:

„8 pro Českou republiku. 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyš
sko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26
pro Slovinsko, 27 pro Slovensko".
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7.
31971 L 0320: Směrnice Rady 71/320/EHS ze dne 26. července
1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich
přípojných vozidel (Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 37), ve znění:

23.9.2003

10.
31974 L 0150: Směrnice Rady 74/150/EHS ze dne 4. března
1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů (Úř.
věst. L 84, 28.3.1974, s. 10), ve znění:

—

11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Uř.
věst. L 73, 27.3.1972, s. 14),

—

31979 L 0694: směrnice Rady 79/694/EHS ze dne 24.7.1979 (Úř.
věst. L 205, 13.8.1979, s. 17),

—

31974 L 0132: směrnice Komise 74/132/EHS ze dne 11.12.1974
(Úř. věst. L 74, 19.3.1974, s. 7).

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291,19.11.1979, s. 17),

—

31975 L 0524: směrnice Komise 75/524/EHS ze dne 25.7.1975
(Úř. věst. L 236, 8.9.1975, s. 3),

—

31982 L 0890: směrnice Rady 82/890/EHS ze dne 17.12.1982 (Úř.
věst. L 378, 31.12.1982, s. 45).

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Uř.
věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

—

31988 L 0297: směrnice Rady 88/297/EHS ze dne 3.5.1988 (Úř.
věst. L 126, 20.5.1988, s. 52),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

31997 L 0054: směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/54/ES
ze dne 23.9.1997 (Úř. věst. L 277, 10.10.1997, s. 24),

—

32000 L 0002: směrnice Komise 2000/2/ES ze dne 14.1.2000 (Úř.
věst. L 21, 26.1.2000, s. 23),

—

32000 L 0025: směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/25/ES ze dne 22.5.2000 (Úř. věst. L 173, 12.7.2000, s. 1),

—

32001 L 0003: směrnice Komise 2001/3/ES ze dne 8.1.2001 (Úř.
věst. L 28. 30.1.2001, s. 1).

a)

V čl. 2 písm. a) se doplňují nové odrážky, které znějí:

—

31979 L 0489: směrnice Komise 79/489/EHS ze dne 18.4.1979
(Úř. věst. L 128, 26.5.1979, s. 12),

—

31985 L 0647: směrnice Komise 85/647/EHS ze dne 23.12.1985
(Úř. věst. L 380, 31.12.1985, s. 1),

—

31988 L 0194: směrnice Komise 88/194/EHS ze dne 24.3.1988
(Úř. věst. L 92, 9.4.1988, s. 47),

—

31991 L 0422: směrnice Komise 91/422/EHS ze dne 15.7.1991
(Úř. věst. L 233, 22.8.1991, s. 21),

—

31998 L 0012: směrnice Komise 98/12/ES ze dne 27.1.1998 (Úř.
věst. L 81, 18.3.1998, s. 1).

V příloze X V se v sloupci v bodu 4.4.2 doplňují nové položky, které
znějí:
„ 8 pro Českou republiku', ,29 pro Estonsko', ,CY pro Kypr', ,32 pro
Lotyšsko', ,36 pro Litvu', ,7 pro Maďarsko', ,MT pro Maltu', ,20 pro
Polsko', ,26 pro Slovinsko', ,27 pro Slovensko'".
8.
31972 L 0245: Směrnice Rady 72/245/EHS ze dne 20. června
1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného zážehovými
motory namontovanými do motorových vozidel (Úř. vést. L 152,
6.7.1972, s. 15), ve znění:
—

—

31989 L 0491: směrnice Komise 89/491/EHS ze dne 17.7.1989
(Úř. vést. L 238, 15.8.1989, s. 43),
31995 L 0054: směrnice Komise 95/54/ES ze dne 31.10.1995 (Úř.
věst. L 266. 8.11.1995, s. 1).

V příloze I se v sloupci v bodu 5.2 doplňují nové položky, které znějí:
8 pro Českou republiku', .29 pro Estonsko', ,CY pro Kypr*, ,32 pro
Lotyšsko', ,36 pro Litvu', ,7 pro Maďarsko', .MT pro Maltu', ,20 pro
Polsko', ,26 pro Slovinsko', ,27 pro Slovensko'".

m

9.
31974 L 0061: Směrnice Rady 74/61/EHS ze dne 17. prosince
1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
zařízení bránících neoprávněnému použití motorových vozidel (Úř.
věst. L 38,11.2.1974, s. 22), ve znění:
—

31995 L 0056: směrnice Komise 95/56/ES, Euratom ze dne
8.11.1995 (Úř. věst. L 286, 29.11.1995, s. 1).

V příloze I se v sloupci v bodu 5.1.1 doplňují nové položky, které
znějí:
„,8 pro Českou republiku', ,29 pro Estonsko', ,CY pro Kypr', ,32 pro
Lotyšsko', ,36 pro Litvu', ,7 pro Maďarsko', ,MT pro Maltu', ,20 pro
Polsko', ,26 pro Slovinsko', ,27 pro Slovensko'".

„ — .vnitrostátní schválení typu' v českém právu,
—

.riiklik tuúbikinnitus' v estonském právu,

—

.'Ey^piori Tůnou' v kyperském právu,

—

.Tipa apstiprinášana* v lotyšském právu,

—

,tipo patvirtinimas' v litevském právu,

—

.típusjóváhagyás' v maďarském právu,

—

.tip approvať v maltézském právu,

—

.homologacja typu pojazdu' v polském právu,

—

.homologacija' v slovinském právu,

—

.typové schválenie' v slovenském právu.
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V seznamu v kapitole C části II dodatku 1 oddílu 1 přílohy II se
doplňují nové položky, které znějí:
„8 pro Českou republiku. 29 pro Estonsko, CY pro Kypr. 32 pro
Lotyšsko. 36 pro litvu.
pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro
Polsko. 26 pro Slovinsko, 2" pro Slovensko".
n

c)

V části 1 přílohy III se bod 16 nahrazuje tímto:
„16. VÝKON NEBO TŘÍDA(Y) PRO DAŇOVÉ ÚČELY
— Itálie:

Francie:

Španělsko:

— Belgie: ...

Německo: ....

Lucembursko:

— Dánsko:

Nizozemsko:

Řecko:

Irsko:

Portugalsko:

— Rakousko:

Finsko:

Švédsko:

— Česká republika

Estonsko:

Kypr:

— Lotyšsko:

Litva:

Maďarsko: ..

— Malta:

Polsko:

Slovinsko: ..,

Spojené krá
lovství:

— Slovensko:

V příloze I se v poznámce pod čarou k bodu 3.2.2.2 doplňují nové
položky, které znějí:

„8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko. CY pro Kypr. 32 pro Lotyš
sko. 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu. 20 pro Polsko. 26
pro Slovinsko, 27 pro Slovensko".

13.
31975 L 0322: Směrnice Rady "5/322/EHS ze dne 20. května
1975 o potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného kolovými
zemědělskými a lesnickými traktory (elektromagnetická kompatibilita)
(Úř. věst. L 147. 9.6.1975. s. 28). ve znění:

—

31982 L 0890: směrnice Rady 82,890/EHS ze dne 17.12.1982 (Úř.
věst. L 378, 31.12.1982. s. 45).

31997 L 0054: směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/54/ES
ze dne 23.9.1997 (Úř. věst. L 277, 10.10.1997, s. 24).

32000 L 0002: směrnice Komise 2000/2/ES ze dne 14.1.2000 (Úř.
věst. L 21, 26.1.2000. s. 23).

—

32001 L 0003: směrnice Komise 2001/3/ES ze dne 8.1.2001 (Úř.
věst. L 28. 30.1.2001, s. 1).

"
V bodu 5.2 přílohy I se doplňují nové položky, které znějí:

11.
319"4 L 0408: Směrnice Rady 74/408/EHS ze dne 22. července
1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
vnitřní výbavy motorovvch vozidel (pevnost sedadel a jejich ukotvení)
(Úř. vést. L 221. 12.8.19"4. s. 1). ve znění:

„,8 pro Českou republiku', ,29 pro Estonsko'. ,CY pro Kypr', ,32 pro
Lotyšsko", ,36 pro Litvu', ,7 pro Madarsko'. .MT pro Maltu". ,20 pro
Polsko". ,26 pro Slovinsko'. ,27 pro Slovensko'".

—

31981 L 0 5 ^ : smtrnice Radv 81/577/EHS ze dne 20.7.1981 (Úř.
věst. L 209. 29.7.1981. s. 34).

—

31996 L 003": směrnice Komise 96/37/ES ze dne 17.6.1996 (Úř.
věst. L 186, 25.7.1996. s. 28).

14.
31976 L 0114: Směrnice Rady 76/114/EHS ze dne 18. prosince
1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
povinných štítků a nápisů pro motorová vozidla a pro jejich přípojná
vozidla a pro jejich umístění a způsob upevnění (Úř. věst. L 24,
30.1.1976, s. 1), ve znění:

V příloze I se v sloupd v bodu 6.2.1 doplňují nové položky, které
znějí:

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. vést. L 291, 19.11.1979, s. I ) .

„,8 pro Českou republiku", .29 pro Estonsko", ,CY pro Kypr', , 3 2 pro
Lotyšsko', .36 pro Litvu', ,7 pro Madarsko', ,MT pro Maltu', ,20 pro
Polsko', ,26 pro Slovinsko', ,27 pro Slovensko'."

7

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985, s. 23).

12.
31974 L 0483: Směrnice Rady 74/483/EHS ze dne 17. září 1974
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnějších
výčnělků motorových vozidel (Úř. věst. L 266, 2.10.1974, s. 4), ve

31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř.
věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),

31979 L 0488: směrnice Rady 79/488/EHS ze dne 18.4.1979 (Úř.
vést. L 128, 26.5.1979, s. 1),
—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985, s. 23).

—

31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř.
věst. L 192. 11.7.1987. s. 4 3 ) . '

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 141. 29.8.1994. s. 21).

31978 L 0507: směrnice Komise "8,507/EHS ze dne 19.5.1978
(Úř. věst. L 155, 13.6.1978, s. 31).

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

V bodu 2.1.2 přílohy se do textu v závorkách doplňují nové položky,
které znějí:

„8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyš
sko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26
pro Slovinsko, 27 pro Slovensko".

58

CS

Úřední věstník Evropské unie

23.9.2003

15.
31976 L 0757: Směrnice Rady 76/757/EHS ze dne 27. července
1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odra
zek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 262,
27.9.1976, s. 32), ve znění:

17.
31976 L 0759: Směrnice Rady 76/759/EHS ze dne 27. července
1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř.
věst. L 262, 27.9.1976. s. 71), ve znění:

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
vést. L 302, 15.11.1985, s. 23),

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985. s. 23),

—

31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř.
. věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),

—

31987 L 0354: směrnice Radv 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř.
věst. L 192, 11.7.1987, s. 43).'

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. vést. C 241, 29.8.1994. s. 21),

—

31989 L 0277: směrnice Komise 89/277/EHS ze dne 28.3.1989
(Úř. věst. L 109, 20.4.1989, s. 25).

—

31997 L 0029: směrnice Komise 97/29/ES ze dne 11.6.1997 (Úř.
věst. L 171, 30.6.1997, s. 11).

—

11994 N: Akru o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

31999 L 0015: směrnice Komise 1999/15/ES ze dne 16.3.1999
(Úř. věst. L 97, 12.4.1999, s. 14).

V bodu 4.2.1 přílohy I se do textu doplňují nové položky, které znějí:

„8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyš
sko. 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26
pro Slovinsko, 27 pro Slovensko".

16.
31976 L 0758: Směrnice Rady 76/758/EHS ze dne 27. července
1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
doplňkových obrysových svítilen, předních obrysových svítilen,
zadních obrysových svítilen, brzdových svítilen, denních svítilen
a bočních obrysových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných
vozidel (Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 54), ve znění:

—

11979 H: Aktu o-podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17).

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

—

31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř.
věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),

—

31989 L 0516: směrnice Komise 89/516/EHS ze dne 1.8.1989 (Úř.
věst. L 265, 12.9.19$9, s. 1),

—

11994 N: Aktu o pjodmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republik)', Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

—

31997 L 0030: směrnice Komise 97/30/ES ze dne 11.6.1997 (Úř.
věst. L 171, 30.6.1997, s. 25).

V příloze I se v bodu 4.2.1 doplňují nové položky, které znějí:

„8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyš
sko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26
pro Slovinsko, 27 pro Slovensko".

18.
31976 L 0760: Směrnice Rady 76/760/EHS ze dne 27. července
1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se svíti
len zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich
přípojných vozidel (Úř. věst. L 262. 27.9.1976, s. 85), ve znění:

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302. 15.11.1985, s. 23),

—

31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř.
vést. L 192. 11.7.1987. s. 43).

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241. 29.8.1994. s. 21),

—

31997 L 0031: směrnice Komise 97/31/ES ze dne 11.6.1997 (Úř.
věst. L 171, 30.6.1997, s. 49).

V bodu 5.2.1 přílohy I doplňují nové položky, které znějí:

V bodu 4.2.1 přílohy 1 se doplňují nové položky, které znějí:

„8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyš
sko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26
pro Slovinsko, 27 pro Slovensko".

„8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyš
sko, 36 pro Litvu, 7 prc Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26
pro Slovinsko, 27 pro Slovensko".
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19.
31976 L 0761: Směrnice Rady 76/761/EHS ze dne 27. července
1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
světlometů motorových vozidel, které slouží jako dálkové a/nebo
potkávací světlomety, a zdrojů světla (žárovek a jiných zdrojů) užitých
ve schválených světlonetech/svítilnách motorových vozidel a jejich
přípojných vozidel (Úř. věst. L 262. 27.9.1976, s. 96), ve znění:

59

36 pro Litvu

CY pro Kypr

MT pro Maltu".
—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302. 15.11.1985. s. 23),

—

31987 L 0354: smt-rnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř.
věst. L 192. 11.7.19.*". s. 43),'

—

31989 L 0517: směrnice Komise 89/517/EHS ze dne 1.8.1989 (Úř.
věst. L 265. 12.9.1989, s. 1).

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakous.íé republiky. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

31999 L 0017: srrérnice Komise 1999/17/ES ze dne 18.3.1999
(Úř. vést. L 97. 12.4.1999. s. 45).

Seznam v bodech 5.2.1 i 6.2.1 přílohy I se nahrazuje tímto:

20.
31976 L 0762: Směrnice Rady 76/762/EHS ze dne 27. července
1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
předních mlhových světlometů motorových vozidel a žárovek pro tyto
světlomety (Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 122). ve znění:

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republik)' (Úř.
vést. L 302, 15.11.1985, s. 23),

—

31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř.
věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),'

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241. 29.8.1994, s. 21),

—

31999 L 0018: směrnice Komise 1999/18/ES ze dne 18.3.1999
(Úř. věst. L 97, 12.4.1999, s. 82).

„1 pro Německo
2 pro Francii
3 pro Itálii
4 pro Nizozemsko

V bodu 4.2.1 příloze I se doplňují nové položky, které znějí:

5 pro Švédsko
6 pro Belgii

„8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, O ' pro Kypr, 32 pro Lotyš
sko, 36 pro Litvu, 7 pro Madarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26
pro Slovinsko, 27 pro Slovensko".

7 pro Madarsko
8 pro Českou republiku
9 pro Španělsko
11 pro Spojené královsr.i'
12 pro Rakousko

21.
31977 L 0536: Směrnice Rady 77/536/EHS ze dne 28. června
1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
ochranných
konstrukcí
chránících
při
převrácení
kolových
zemědělských a lesnických traktorů (Úř. věst. L 220, 29.8.1977. s. 1),
ve znění:

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. vést. L 291, 19.11.1979, s. I" ).
7

13 pro Lucembursko
17 pro Finsko

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302,15.11.1985, s. 23),

—

31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř.
věst. L 192. 11.7.1987, s. 43),

—

31989 L 0680: směrnice Rady 89/680/EHS ze dne 21.12.1989 (Úř.
věst. L 398, 30.12.1989, s. 26),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

31999 L 0055: směrnice Komise 1999/55/ES ze dne 1.6.1999 (Úř.
věst. L 146, 11.6.1999. s. 28).

18 pro Dánsko
20 pro Polsko
21 pro Portugalsko
23 pro Řecko
24 pro Irsko
26 pro Slovinsko
27 pro Slovensko
29 pro Estonsko
32 pro Lotyšsko
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V příloze VI se doplňují nové položky, které znějí:

„8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko. CY pro Kypr, 32 pro Lotyš
sko. 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26
pro Slovinsko, 27 pro Slovensko".

22.
31977 L 0538: Směrnice Rady 77/538/EHS ze dne 28. června
1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
zadních mlhových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných
vozidel (Úř. věst. L 220. 29.8.1977, s. 60), ve znění:

—

—

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
vést. L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř.
věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),

—

31989 L 0518: směrnice Komise 89/518/EHS ze dne 1.8.1989 (Úř.
věst. L 265, 12.9.1989, s. 24),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

23.9.2003

„8 pro Českou republiku. 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyš
sko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26
pro Slovinsko, 27 pro Slovensko".

24.
31977 L 0540: Směrnice Rady 77/540/EHS ze dne 28. června
1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
parkovacích svítilen motorových vozidel (Úř. věst. L 220, 29.8.1977,
s. 83), ve znění:

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

—

31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř.
věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

—

31999 L 0016: směrnice Komise 1999/16/ES ze dne 16.3.1999
(Úř. věst. L 97, 12.4.1999, s. 33).

V bodu 4.2.1 přílohy I se doplňují nové položky, které znějí:

—

31999 L 0014: směrnice Komise 1999/14/ES ze dne 16.3.1999
(Úř. věst. L 97, 12.4.1999. s. 1).

„8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyš
sko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26
pro Slovinsko, 27 pro Slovensko".

V bodu 4.2.1 přílohy I doplňují nové položky, které znějí:

„8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyš
sko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu. 20 pro Polsko, 26
pro Slovinsko, 27 pro Slovensko".

23.
31977 L 0539: Směrnice Rady 77/539/EHS ze dne 28. června
1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
zpětných svědometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
(Uř. věst. L 220, 29.8.1977, s. 72), ve znění:

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

—

31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř.
věst. L 192. 11.7.1987, s. 43).

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republik)' a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994. s. 21).

—

25.
31977 L 0541: Směrnice Rady 77/541/EHS ze dne 28. června
1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bez
pečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel (Úř. věst.
L 220, 29.8.1977. s. 95). ve'znění:

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

—

31981 L 0576: směrnice Rady 81/576/EHS ze dne 20.7.1981 (Úř.
věst. L 209. 29.7.1981, s. 32).

—

31982 L 0319: směrnice Komise 82/319/EHS ze dne 2.4.1982 (Úř.
věst. L 139. 19.5.1982. s. 17),

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985. s. 23).

—

31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř.
věst. L 192. 11.7.1987, s. 4 3 ) /

—

31990 L 0628: směrnice Komise 90/628/EHS ze dne 30.10.1990
(Úř. vést. L 341. 6.12.1990. s. 1),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

31997 L 0032: směrnice Komise 97/32/ES ze dne 11.6.1997 (Úř.
věst. L 171, 30.6.1997, s. 63).

V bodu 4.2.1 přílohy 1 doplňují nové položky, které znějí:

23.9.2003
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—

31996 L 0036: směrnice Komise 96/36/ES ze dne 17.6.1996 (Úř.
věst. L 178. 17.7.1996. s. 15).

—

32000 L 0003: směrnice Komise 2000/3/ES ze dne 22. února
2000 (Úř. věst. L 5 1. 25.2.2000. s. 1).

V bodu 1.1.1 přílohy III se doplňují nové položky, které znějí:

„8 pro Českou republiku. 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyš
sko, 36 pro Litvu. 7 pro Madarsko. MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26
pro Slovinsko, 27 pro Slovensko".

26.
31978 L 0318: Směrnice Rady ^8/318/EHS ze dne 21. prosince
1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
systémů stírání a ostřikování čelních skel motorových vozidel (Úř. věst.
L 81, 28.3.19"8, s. 49), ve znění:

—

„8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyš
sko, 36 pro Litvu, 7 pro Madarsko. MT pro Maltu, 20 pro Polsko. 26
pro Slovinsko, 27 pro Slovensko".

28.
31978 L 0932: Směrnice Rady 78/932/EHS ze dne 16. října
1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
opěrek hlavy na sedadlech motorových vozidel (Úř. vést. L 325,
20.11.1978, s. 1), ve znění:

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republikv (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985, s. 23).

—

31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř.
věst. L 192. 11.7.1987. s. 4 3 ) . '

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republik)', Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241. 29.8.1994. s. 21).

31994 L 0068: směrnice Komise 94/68/ES ze dne 16.12.1994 (Úř.
věst. L 354, 31.12.1994, s. 1).

V sloupci v bodu 7.2 přílohy I doplňují nové položky, které znějí:

„,8 pro Českou republiku". ,29 pro Estonsko', ,CY pro Kypr', ,32 pro
Lotyšsko", ,36 pro Litvj".
pro Maďarsko", ,MT pro Maltu', ,20 pro
Polsko', .26 pro Slovinsko". .27 pro Slovensko"".

27.
31978 L 0764: S-nérnice Rady 78/764/EHS ze dne 25. července
1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se seda
dla řidiče na kolových zemědělských a lesnickvch traktorech (Úř. vést.
L 255. 18.9.1978. s. 1). ve znění: '

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké lepubliky (Úř. věst. L 291. 19.11.1979, s. 17).

—

31982 L 0890: smcrnice Rady 82/890/EHS ze dne 17.12.1982 (Úř.
věst. L 3"8. 31.12.1982, s. 45).

—

—

—
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V bodu 1.1.1 přílohy VI doplňují nové položky, které znějí:

„8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko. CY pro Kypr, 32 pro Lotyš
sko, 36 pro Litvu, 7 pro Madarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26
pro Slovinsko, 27 pro Slovensko".

29.
31979 L 0622: Směrnice Rady 79,622/EHS ze dne 25. června
1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
ochranných
konstrukcí
chránících
při
převrácení
kolových
zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky) (Úř. věst. L 179.
17.7.1979. s. 1), ve znění:

—

31982 L 0953: směrnice Komise 82/953/EHS ze dne 15.12.1982
(Úř. věst. L 386, 31.12.1982, s. 31),

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

—

31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987
věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),

—

31988 L 0413: směrnice Komise 88/413/EHS ze dne 22.6.1988
(Úř. vést. L 200, 26.7.1988, s. 32).

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

31999 L 0040: směrnice Komise 1999/40/ES ze dne 6.5.1999 (Úř.
věst. L 124, 18.5.1999, s. 11).

31983 L 0190: směrnice Komise 83/190/EHS ze dne 28.3.1983
(Úř. věst. L 109, 26.4.1983. s. 13),

11985 i: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř.
věst. L 192. 11.7.1987, s. 43),

—

31988 L 0465: směrnice Komise 88/465/EHS ze dne 30.6.1988
(Úř. věst. L 228, 17 8.1988, s. 31),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

31997 L 0054: směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/54/ES
ze dne 23.9.1997 (Úř. vést. L 277, 10.10.1997, s. 24),

—

31999 L 005^: snérnice Komise 1999/57/ES ze dne 17.6.1996
(Úř. věst. L 148. 15.6.1999. s. 35).

V příloze VI se doplňují nové položky, které znějí:

V bodu 3.5.2.1 přílohy II doplňují nové položky, které znějí:

„8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyš
sko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26
pro Slovinsko, 27 pro Slovensko".
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30.
31986 L 0298: Směrnice Rady 86/298/EHS ze dne 26. května
1986 o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení
úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (Úř.
vést. L 186, 8.7.1986, s. 26), ve znění:

—

23.9.2003

32001 L 0027: směrnice Komise 2001/27/ES ze dne 10.4.2001
(Úř. věst. L 107, 18.4.2001, s. 10).

V příloze I se v poznámce pod čarou k bodu 5.1.3 doplňují nové
položky, které znějí:
—

—

—

31989 L 0682: směrnice Rady 89/682/EHS ze dne 21.12.1989 (Úř.
věst. L 398, 30.12.1989, s. 29).

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

32000 L 0019: směrnice Komise 2000/19/ES ze dne 13.4.2000
(Úř. věst. L 94, 14.4.2000, s. 31).

„8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyš
sko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26
pro Slovinsko, 27 pro Slovensko".

33.
31989 L 0173: Směrnice Rady 89/173/EHS ze dne 21. prosince
1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a les
nických traktorů (Úř. věst. L 67, 10.3.1989, s. 1), ve znění:

V příloze VI se doplňují nové položky, které znějí:

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

„8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyš
sko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26
pro Slovinsko, 27 pro Slovensko".

—

31997 L 0054: směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/54/ES
ze dne 23.9.1997 (Úř. věst. L 277. 10.10.1997, s. 24),

—

32000 L 0001: směrnice Komise 2000/1/ES ze dne 14.1.2000 (Úř.
věst. L 21, 26.1.2000, s. 16).

a)

V příloze III A se v poznámce pod čarou 1 k bodu 5.4.1 doplňují
nové položky, které znějí:

31.
31987 L 0402: Směrnice Rady 87/402/EHS ze dne 25. června
1987 o předních ochranných konstrukcích chránících při převrácení
úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (Uř.
věst. L 220, 8.8.1987, s. 26), ve znění:

—

—

31989 L 0681: směrnice Rady 89/681/EHS ze dne 21.12.1989 (Úř.
věsL L 398, 30.12.1989, s. 27),

„8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro
Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu. 20 pro
Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko".

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),
b)

—

32000 L 0022: směrnice Komise 2000/22/ES ze dne 28.4.2000
(Úř. věst. L 107, 4.5.2000, s. 26).

„8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro
Lotyšsko, 36 pro Litvu. 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro
Polsko, 26 pro Slovinsko. 27 pro Slovensko".

V příloze VII se doplňují nové položky, které znějí:

„8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyš
sko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26
pro Slovinsko, 27 pro Slovensko".

V první odrážce dodatku 4 k příloze IV se doplňují nové položky,
které znějí:

c)

V bodu 2.1.3 třetím pododstavci přílohy V se doplňují nové
položky, které znějí:

„8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro
Lotyšsko. 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro
Polsko, 26 pro Slovinsko. 27 pro Slovensko".

32.
31988 L 0077: Směrnice Rady 88/77/EHS ze dne 3. prosince
1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opa
tření proti emisím plynných znečišťujících látek ze vznětových motorů
vozidel (Úř. věst. L 36, 9.2.1988, s. 33), ve znění:

34.
31991 L 0226: Směrnice Rady 91/226/EHS ze dne 27. března
1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
systémů proti rozstřiku u určitých kategorií motorových vozidel
a jejich přípojných vozidel (LJř. věst. L 103, 23.4.1991, s. 5), ve znění:

—

31991 L 0542: směrnice Rady 91/542/EHS ze dne 1.10.1991 (Úř.
věst. L 295, 25.10.1991, s. 1).

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

—

31996 L 0001: směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/1/ES
ze dne 22.1.1996 (Úř. věst. L 40, 17.2.1996, s. 1),

V bodu 3.4.1 přílohy II se doplňují nové položky, které znějí:

—

31999 L 0096: směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/96/ES
ze dne 13.12.1999 (Úř. věst. L 44.16.2.2000, s. 1),

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241. 29.8.1994. s. 21).

„8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyš
sko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26
pro Slovinsko, 27 pro Slovensko"
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„47. Výkon pro účely zdanění nebo národní kódové číslo (čísla),
pokud existuje:

35.
31994 L 0020: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/20/ES
ze dne 30. května 1994 o mechanických spojovacích zařízeních moto
rových vozidel a jejich přípojných vozidel a jejich připevnění na tato vozi
dla (Úř. věst. L 195. 29.7.1994,'s. 1).
V bodu 3.3.4 přílohy I se doplňují nové položky, které znějí:
„8 pro Českou republiku. 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyš
sko, 36 pro Litvu. ~" pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26
pro Slovinsko, 27 pro Slovensko"

36.
31995 L 0028 Směrnice Evropského parlamentu a Rady
95/28/ES ze dne 24. řína 1995 o hořlavosti materiálů vnitřní výbavy
určitých kategorií motorovvch vozidel (Úř. vést. L 281, 23.11.1995,
s. 1).'
V bodu 6.1.1 přílohy 1 fe doplňují nové položky, které znějí:

Belgie:

Česká republika:

Dánsko:

Německo:

Estonsko:

Řecko:

Španělsko:

Francie:

Irsko:

Itálie:

Kypr:

Lotyšsko:

Litva:

Lucembursko:

Maďarsko:

Malta:

Nizozemsko:

Rakousko:

Polsko:

Portugalsko:

Slovinsko:

Slovensko:

Finsko:

Švédsko:

Spojené království:
„.8 pro Českou republku'. .29 pro Estonsko', ,CY pro Kypr", ,32 pro
Lotyšsko", .36 pro L i t v j . J pro Maďarsko", ,MT pro Maltu', ,20 pro
Polsko". .26 pro Slovinsko". .2"' pro Slovensko"*.

b)

V části A bodu 1 přílohy V se popis za slovy „Část 1:" nahrazuje
tímto:

37.
32000 L 0025 Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/2 5/ES ze dne 22. května 2000 o opatřeních proti emisím
plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů
používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů, kterou se
mění směrnice Rady 74 150.EHS (Dr. věst. L 173. 12.7.2000, s. 1).

„malé písmeno ,e' a rozlišovací kódy (čísla) členských států vydá
vajících schvalování typu:

V dodatku 4 bodu 1 oddílu 1 přílohy l se doplňuji nové položky, které
znějí:

2 pro Francii;

1 pro Německo:

3 pro Itálii;
„,8 pro Českou republiku". .29 pro Estonsko', ,CY pro Kypr', ,32 pro
Lotyšsko". .36 pro Litva".
pro Maďarsko', .MT pro Maltu', ,20 pro
Polsko'. .26 pro Slovinsko'. . 2 " pro Slovensko'".

4 pro Nizozemsko;
5 pro Švédsko;

38.
32000 L 004C: Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/40/ES ze dne 26. června 2000 o sbližování právních předpisů
členských států týkajících se ochrany proti podjetí zepředu u moto
rových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS (Úř. věst. L 203.
10.8.2000. s. 9).

6 pro Belgii;
7 pro Maďarsko;
8 pro Českou republiku;

V sloupci v bodu 3.2 p-flohy 1 se doplňují nové položky, které znějí:

9 pro Španělsko;

„,8 pro Českou republiku". .-7
.29 pro Estonsko'. .CY pro Kypr'. ,32 pro
Lotyšsko". .36
r o Litvu".
.36 p
pro
Litvu". ~ pro Maďarsko'. ,MT pro Maltu', .20 pro
Polsko'
26 nro
Slovins<o' ,27 pro Slovensko'".
Polsko", ,26
pro Slovins<o\

11 pro Spojené království;

39.
32001 L 0056: Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2001/56/ES ze dne 27. září 2001 o systémech vytápění pro motorová
vozidla a jejich přípojná vozidla, o změně směrnice Rady 70/156/EHS
a o zrušení směrnice *ady 78/548/EHS (Úř. věst. L 292. 9.11.2001.
s. 21).

13 pro Lucembursko;
17 pro Finsko:

V dodatku 5 bodu 1.1.1 přílohy I se doplňují nové položky, které znějí:

20 pro Polsko:

r

,.,8 pro Českou republiku', .29 pro Estonsko', ,CY pro Kypr'. ,32 pro
Lotyšsko". .36 pro Litvu",
pro Madársko", ,MT pro Maltu*. ,20 pro
Polsko', ,26 pro Slovinsko". ,27 pro Slovensko""

12 pro Rakousko;

18 pro Dánsko;

21 pro Portugalsko;
23 pro Řecko;
24 pro Irsko;

40.
32002 L 0024: Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2002,24/ES ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových
a trikotových motorových vozidel a o zrušení směrnice Radv
92/61/EHS'(Text s wWamem pro EHP) (Úř. věst. L 124. 9.5.2002.
s. 1).

26 pro Slovinsko:
27 pro Slovensko;
29 pro Estonsko;

a)

V příloze IV se bod 4
tímto:

7

na druhé straně vzoru v části A nahrazuje
32 pro Lotyšsko;

r~čš~i
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36 pro Litvu;

C. KOSMETIKA

CY pro Kypr;

31995 L 0017: Směrnice Komise 95/17/ES ze dne 19. června 1995,
kterou se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 76/768/EHS,
pokud jde o nezařazení jedné nebo více složek do seznamu používa
ného pro označování kosmetických prostředků (Úř. věst. 140,
23.6.1995, s. 26).

MT pro Maltu."
c)

23.9.2003

V časti B přílohy V se do seznamu v bodu 1.1 doplňují nové
položky, které znějí:
„,8 pro Českou republiku', ,29 pro Estonsko', ,CY pro Kypr', ,32
pro Lotyšsko', ,36 pro Litvu', ,7 pro Madarsko', ,MT pro Maltu', ,20
pro Polsko", .26 pro Slovinsko', ,27 pro Slovensko'".

V bodu 2 přílohy za text „15 Švédsko" doplňují nové položky, které
znějí:
„16 Česká republika
17 Estonsko

B. HNOJIVA
18 Kypr
31976 L 0116: Směrnice Rady 76/116/EHS ze dne 18. prosince 1975
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hnojiv (Úř.
vést. L 24, 30.1.1976, s. 21), ve znění:

19 Lotyšsko
20 Litva

—

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),
11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302. 15.11.1985, s. 23),

—

31988 L 0183: směrnice Rady 88/183/EHS ze dne 22.3.1988 (Úř.
věst. L 83, 29.3.1988, s. 33),

—

31989 L 0284: směrnice Rady 89/284/EHS ze dne 13.4.1989 (Úř.
věst. L 111, 22.4.1989, s. 34),

21 Maďarsko
22 Malta
23 Polsko
24 Slovinsko
25 Slovensko".

D. LEGÁLNÍ METROLOGIE A HOTOVĚ BALENÉ Z B O Ž Í
—

31989 L 0530: směrnice Rady 89/530/EHS ze dne 18.9.1989 (Úř.
vést. L 281. 30.9.1989, s. 116),

—

31993 L 0069: směrnice Komise 93/69/EHS ze dne 23.7.1993 (Úř.
vést. L 185, 28.7.1993, s. 30),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

31996 L 0028: směrnice Komise 96/28/ES ze dne 10.5.1996 (Úř.
věst. L 140, 13.6.1996, s. 30),

—

31997X 0063: směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/63/ES
ze dne 24.11.1997 (Úř. věst. L 335. 6.12.1997, s. 15),

—

31998 L 0003: směrnice Komise 98/3/ES ze dne 15.1.1998 (Úř.
vést. L 18, 23.1.1998, s. 25),

—

31998 L 0097: směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/97/ES
ze dne 22.12.1998 (Úř. věst. L 18, 23.1.1999, s. 60).

a)

V příloze I části A II se do textu v závorkách v sloupci 6 prvním
odstavci doplňují za slovo „Itálie" slova:
„Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Madarsko, Malta,
Polsko, Slovinsko, Slovensko".

b)

V příloze I části B 1, 2 a 4 se do textu v závorkách v sloupci 9
bodu 3 doplňují za slovo „Itálie" slova:
_Česká republika, Estonsko, Kypr. Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta.
Polsko, Slovinsko, Slovensko".

1.
31971 L 0316: Směrnice Rady 71/316/EHS ze dne 26. července
1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spo
lečných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické
kontroly (Úř. věst. L 202, 6.9.1971. s. 1), ve znění:
—

11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Dánského království. Irska a Spojeného království (Úř.
věst. L 73. 27.3.1972, s. 14),

—

31972 L 0427: směrnice Rady 72/427/EHS ze dne 19.12.1972 (Úř.
věst. L 291, 28.12.1972, s. 156),

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách strnuv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

—

31983 L 0575: směrnice Rady 83/575/EHS ze dne 26.10.1983 (Úř.
věst. L 332, 28.11.1983, s. 43),

—

11985 1: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985. s. 23),

—

31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř.
věst. L 192, 11.7.1987, s. 4 3 ) /

—

31987 L 0355: směrnice Rady 87/355/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř.
věst. L 192, 11.7.1987, s. 46),

—

31988 L 0665: směrnice Rady 88/665/EHS ze dne 21.12.1988 (Úř.
vést. L 382, 31.12.1988. s. 42),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

23.9.2003
a)
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V první odrážce bodu 3.1 přílohy I a v první odrážce bodu
3.1.1.1. písm. a) přílohy II se do textu v závorkách doplňují slova:
„CZ pro Českou republiku, EST pro Estonsko, CY pro Kypr, LV pro
Lotyšsko. LT pro Litvu, H pro Maďarsko, M pro Maltu, PL pro
Polsko. SI pro Slovinsko, SK pro Slovensko".

b)

Obrázky, na něž <xlkazuje příloha II bod 3.2.1, se doplňují o
písmena, jichž je třeba pro značky CZ, EST, CY, LV, LT, H, M, PL,
SI. SK. .

2.
31971 L 0347: Směrnice Rady 71/347/EHS ze dne 12. října 1971
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měření
objemové hmotnosti obilí (Uř. věst. L 239, 25.10.1971, s. 1), ve znění:
—

11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Dánského království. Irska a Spojeného království (Úř.
věst. L 73, 27.3.1972. s. 14).

—
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11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241. 29.8.1994. s. 21).

V kapitole IV oddíle 4.8.1 přílohy se doplňují nové položky, které
znějí:
„10 haléřů
1 estonský sent
1 o m Kimpou
1 santíms
1 litevský centas
1 maďarský forint

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republik)' (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302. 15.11.1985. s. 23).

1 grosz

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakous <é republik)'. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241. 29.8.1994. s. 21).

10 halierov".

—

1 maltský čentežmu

1 stotin

E. TLAKOVÉ NÁDOBY
V čl. 1 písm. a) se do zívorek doplňují slova:
„EHS objemová hmotnost obilí"

31976 L 0767: Směrnice Rady 76/767/EHS ze dne 27. července 1976
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných
ustanovení pro tlakové nádoby a metody jejich inspekce (Úř. věst.
L 262,-27.9.1976, s. 153), ve znění:

„EMU puistemass"
—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. vést. L 291, 19.11.1979, s. 17),

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302. 15.11.1985, s. 23),

—

31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř.
věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),

—

31988 L 0665: směrnice Rady 88/665/EHS ze dne 21.12.1988 (Úř.
věst. L 382. 31.12.1988. s. 42),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

„EEK tilpummasa"
„EEB hektolitro masé"
„EGK-hektolitertómeg"
„Il-massa standard tal-KEE ghall-volum tal-preservar"
„gestoíč zboža w stanie zsypnym EWG"
„EGS hektolitrska masa"
„EHS násypná hustota o?ilia".
3.
31971 L 0348: Srrěrnice Rady 71/348/EHS ze dne 12. října 1971
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přídavných
zařízení k průtokorněrůrn pro kapaliny jiné než voda (Úř. věst. L 239,
25.10.1971. s. 9), ve znění:

—

11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř.
věst. L 73, 27.3.1972, s. 14),

V první odrážce bodu 3.1 přílohy I a v první odrážce bodu 3.1.1.1.1
přílohy II se do textu v závorkách doplňují nové položky, které znějí:
„CZ pro Českou republiku, EST pro Estonsko, CY pro Kypr, LV pro
Lotyšsko, LT pro Litvu, H pro Madarsko, M pro Maltu, PL pro Polsko,
SI pro Slovinsko, SK pro Slovensko".

F. TEXTIL A OBUV
—

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291,19.11.1979, s. 17),
11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302. 15.11.1 J85. s. 23).

1.
31994 L 0011: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/11/ES
ze dne 23. března 1994 o sbližování právních a správních předpisů
členských států týkajících se označování materiálů používaných
v hlavních částech obuvi prodávané spotřebiteli (Úř. věst. L 100,
19.4.1994, s. 37).
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a)

b)

V bodu 1 písm. a) přílohy I se za slova „P Parte superior" doplňují
nové položky, které znějí:

PL
SI

Usnje

„CZ

SK

Useň":

EST

Pealne

LV

Virsa

LT

Viršus

HU

Felsórész

M

Wičč

PL

Wierzch

SI

Zgornji del

SK

Vrch";

Vooder ja sisetald

LV

Odere un ieliekamá saistzole

LT

Pamušalas ir jkloté

HU

Bélés és fedótalpbélés

M

Inforra u suletta

PL

Podszewka z wyšciólka

SI

Podloga in vložek (steljka)

V bodu 2 písm. a) podbodu ii) přílohy I se za slova „P Couro revestido" doplňují nové položky, které znějí:
„CZ

í)

Povrstvená useň

EST

Kaetud nahk

LV

Párkláta áda

LT

Padengta oda

HU

Bevonatos bór

M

Gilda miksija

PL

Skóra pokryta

SI

Krito usnje

SK

Povrstvená useň";

V bodu 2 písm. b) přílohy I se za slova „P Téxteis" doplňují nové
položky, které znějí:
„CZ
EST

Podšívka a stielka";

V bodu 1 písm. c) přílohy I se za slova „P Sola" doplňují nové
položky, které znějí:
„CZ

Skóra

Podšívka a stélka

EST

SK

d)

e)

V bodu 1 písm. b) přílohy I se za slova „P Forro e Palmilha"
doplňují nové položky, které znějí:
„CZ

c)

Vrch

Textilie
Tekstiil

LV

Tekstilmateriáls

LT

Tekstilé

HU

Textil

M

Tessut

PL

Materiál wlókienniczy

SI

Tekstil

SK

Textil";

Podešev

EST

Válistald

LV

Árějá zole

LT

Padas

HU

Járótalp

g)

V bodu 2 písm. c) přílohy I se za slova „P Outros materiais"
doplňují nové položky, které znějí:
„CZ

Ostatní materiály

M

Pett ta' barra

EST

Teised materjalid

PL

Spod

LV

Citi materiáli

SI

Podplat

LT

Kitos medžiagos

SK

Podošva";

HU

Egycb anyag

M

Materjal iehor

V bodu 2 písm. a) podbodu i) přílohy I se za slova „P Couros
e peleš curtidas" doplňují nové položky, které znějí:
„CZ

23.9.2003

PL

Inny materiál

SI

Drugi materiáli

SK

lny materiál".

Useň

EST

Nahk

LV

Ada

LT

Oda

HU

Bór

M

Gilda

2.
31996 L 0074: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES
ze dne 16. prosince 1996 o názvech textilií (Úř. věst. L 32, 3.2.1997,
s. 38), ve znění:

—

31997 L 0037: směrnice Komise 97/37/ES ze dne 19.6.1997 (Úř.
věst. L 169, 27.6.1997, s. 74).
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V čl. 5 odst. 1 se doplňují nové odrážky, které znějí:

b)

67

V příloze I sloupci b bodu 2 se doplňují nové položky, které znějí:

„ — .střižní vlna".

„OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 24 %.

—

.uus vili".

KVALITEETKRISTALL 24 %,

—

.élógyapjú'.

—

.pirmlietojuma vilní' nebo .cirptá vilna'.

—

.natúralioji vilna .

SVINA KRISTALS 24 %,
ŠVINO KRIŠTOLAS 24 %,
ÓLOMKRISTÁLY 24 %,
1

KRISTALL BIČ-COMB 24 %,
—

.élógyapjú'.
SZKLO KRYSZTAIOWE OtOWIOWE 24 %,

—

.suf vergni',

—

,žy\va werna".

—

.runska volna".

—

.střižná vlna'."

SVINÍEV KRISTAL 24 %.
OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 24 % PbO".

c)

„KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO KRYSTALIN,
KRISTALLIINKLAAS,

G. SKLO

KRISTÁLSTIKLS,

31969 L 0493: Směrnice Rady 69/49 3/EHS ze dne 15. prosince 1969
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se křišťálo
vého skla (Úř. věst. L 3.:6, 29.12.1969. s. 36), ve znění:

—

V příloze I sloupci b bodu 3 se doplňují nové položky, které znějí:

KRIŠTOLAS,
KRISZTALLIN ÚVEG,

11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Dánského království. Irska a Spojeného království (Úř.
věst. L " 3 . 2^.3.19^2, s. 14),

KR1STALLIN,
SZKLO KRYSZTALOWE ,S',

I I 9 7 9 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. vést. L 291, 19.11.1979, s. 17),

KRISTALNO STEKLO (KRISTALIN).
11985 1: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302. 15.11.1985. s. 23).

KRIŠTALÍN".

d)
a)

V příloze I sloupci b bodu 4 se doplňují nové položky, které znějí:

V sloupci b bodu 1 přílohy I se doplňují nové položky, které znějí:
„KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO,
„VYSOCE OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 30 %,
KÓRGKVALITEETNE KRISTALL 30%,
AUGSTAKÁ LABUMA KRISTALS 30 %,
DAUGIAŠVINIS KRIŠTOLAS 30 %.
NEHÉZ ÓLOMKRISTÁLY 30 %.

KRISTALLKLAAS,
KRISTÁLSTIKLS,
KRIŠTOLO STIKLAS,
KRISZTALLIN ÚVEG,

KRISTALL SUPERJIRI 30 %.

KRISTALLIN,

SZKLO KRYSZTALOWE WYSOKOOtOWIOWE 30 %,

SZKLO KRYSZTALOWE,

KRISTAL Z VISOKO VSEBNOSTJO SVINCA 30 96,

KRISTALNO STEKLO,

VYSOKOOLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 30 % PbO".

KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO".
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H. HORIZONTÁLNÍ A PROCESNÍ OPATŘENI

—

1.
31993 R 0339: Nařízení Rady (EHS) č. 339/93 ze dne 8. února
1993 o kontrolách shody s předpisy o bezpečnosti výrobků v případě
výrobků dovážených z třetích zemí (Úř. věst. L 40, 17.2.1993, s. 1), ve
znění:

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

a)

V čl. 6 odst. 1 se doplňují nové odrážky, které znějí:

23.9.2003

.Výrobok nie je v zhode - uvolhenie do volného oběhu nie je
povolené - nariadenie (EHS) č. 339/93'."

2.
31998 L 0034: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES
ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti
technických norem a předpisů (Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37), ve
znění:
—

31998 L 0048: směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/48/ES
ze dne 20.7.1998 (Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18).

Příloha II se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA
„ — .Nebezpečný výrobek - propuštění do volného oběhu není
povoleno - Nařízení (EHS) č. 339/93'

N Á R O D N Í O R G Á N Y PRO NORMALIZACI
1.

—

—

JI

.Ohtlik toode - vabasse ringlusse mitte lubatud - noukogu
máárus (EMU) nr 339/93'

BELGIE
IBN/BIN
Institut belge de normalisation

.Bístama přece - izlaišana brivá apgrozíbá nav atjauta. EEK
Regula Nr.339/93',

Belgisch Instituut voor Normalisatie

.Pavojingas produktas - išleisti laisvai cirkuliuoti draudžiama reglamentas (EEB) Nr. 339/93',

CEB/BEC

—

.Veszélyes áru - forgalomba nem hozható - 339/93 Rendelet
(EGK)',

Belgisch Elektrotechnisch Comité

—

.Prodott períkoluž - mhux awtorížžat ghal čirkolazzjoni hielsa
- Regolament (KEE) Nru. 339/93'.

—

.Produkt niebezpieczny - niedopuszczony do obrotu - Rozporzadzenie (EWG) Nr 39/93'.

—

Comité électrotechnique belge

2.

—

ČSNI
Český normalizační institut
3.

DÁNSKO
DS

.Nevařen izdelek - sprostitev v prosti promet ni dovoljena Uredba (EGS) št. 339/93',

—

Č E S K Á REPUBLIKA

Dansk Standard

.Nebezpečný výrobok - uvolněme do volného oběhu nie je
povolené - nariadenie (EHS) č. 339/93'."

NTA
Telestyrelsen, National Telecom Agency

b)

V čl. 6 odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí:

4.

DIN

„ — .Výrobek není ye shodě - propuštění do volného oběhu není
povoleno - Nařízení (EHS) č. 339/93',
—

Deutsches Institut fúr Normung e.V.
DKE

.Nóuetele mittevastav toode - vabasse ringlusse mitte lubatud
- noukogu máárus (EMU) nr 339/93',

—

,Neatbilstoša přece - izlaišana brívá apgrozíbá nav atjauta.
EEK Regula Nr. 339/93*.

—

.Produktas neatitinka reikalavimu - išleisti laisvai cirkuliuoti
draudžiama - Reglamentas (EEB) Nr. 339/93',

NĚMECKO

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE
5.

ESTONSKO
EVS

—

—

,Nem megfeleló" áru - forgalomba nem hozható Rendelet (EGK)',

Eesti Standardikeskus
Sideamet

339/93
6.

.Prodott mhux konformi - mhux awtorižžat ghal čirkolazzjoni
hielsa - Regolament (KEE) Nru. 339/93',

ŘECKO
EAOT
EXXnviKÓc OpYcrviouóc TuTronoinonc

—

.Produkt niezgodny - niedopuszczony do obrotu - Rozporzadzenie (EWG) Nr 339/93',

—

.Neskladen izdelekd - sprostitev v prosti promet ni dovoljena
- Uredba (EGS) št. 339/93',

7.

ŠPANĚLSKO
AENOR
Asociación Espaňola de Normalización y Certificación

23.9.2003
8.
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FRANCIE

17. NIZOZEMSKO

AFNOR

NNI

Association francaise de normalisation

Nederlands Normalisatie Instituut
NEC

UTE
Union technique de 1 electricité — Bureau de normalisation auprěs
de 1'AFNOR
9.

Nederlands Elektrotechnisch Comité
18. RAKOUSKO

IRSKO

ÓN

NSAI

Ósterreichisches Normungsinstitut

National Standards Authority of Irelande

ÓVE

ETCI

Ósterreichischer Verband fúr Elektrotechnik

Electrotechnical Council of Irelande

19. POLSKO
PKN

10. ITÁLIE

Polski Komitét Normalizacyjny

UNI (')
Ente nazionale italh.no di unificazione
CEI ( )

20.

PORTUGALSKO
IPQ

2

Instituto Portugués da Qualidade
Comitato elettrotecnico italiano
21. SLOVINSKO
11. KYPR
Konn
KuTtpiaicóc OpYa\ioi_6c npoú9nanc noiórnTac (The Cyprus Organisation for Quality Promotion)
12. LOTYŠSKO

SIST
Slovenski institut za standardizacijo
22. SLOVENSKO
SÚTN
Slovenský ústav technickej normalizácie

LVS
Latvijas Standarts

23. FINSKO
SFS

13. LITVA
LST
Lietuvos standartizacijos departamentas
14.

LUCEMBURSKO

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Finlands Standardiseringsfórbund SFS rf
THK/TFC
Telehallintokeskus

ITM

Telefórvaltningscentralen

Inspection du travail et des mineš

SESKO

SEE
Service de 1'énergie de lítat
15. MAĎARSKO

Suomen Sáhkóteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry
Finlands Elektrotekniska Standardiseríngsfórening SESKO rf
24. ŠVÉDSKO
SIS

MSZT
Standardiseringen i Sverige
Magyar Szabványiigyi Testulet
16. MALTA

SEK
Svenska elektriska kommissionen

MSA

ITS

L-Awtoritá ta' Malta dwar 1-Istandards (Malta Standards Authority)

Informationstekniska standardiseringen
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25. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
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SLOVINSKO

BSI
Državna revizijska komisija
British Standards Institution
BEC

SLOVENSKO

British Electrotechnical Committee
Úřad pre veřejné obstarávanie (Úřad pro veřejné zakázky)".
(') UNI a CEI ve spolupráci s Istituto superiore delle Poste e Telecommunicazioni a ministero deH'Industria přidělily práci v rámci ETSI
výboru CONCÍT, Comitato nazionale di coordinamento per le tecnologie dell informazione."

i. VEŘEJNÉ Z A K Á Z K Y
1.
31992 L 0013: Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992
o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování
pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty
působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a tele
komunikací (Úř. yěst. L 76, 23.3.1992, s. 14), ve znění:
—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

V příloze se doplňují slova:

2.
31992 L 0050: Směrnice Rady 92/50/EHS ze dne 18. června
1992. o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby
(Úř. věst. L 209, 24.7.1992, s. 1), ve znění:

—

31993 L 0036: směrnice Rady 93/36/EHS ze dne 14.6.1993 (Úř.
věst. L 199, 9.8.1993, s. 1),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

31997 L 0052: směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/52/ES
ze dne 13.10.1997 (Úř. věst. L 328, 28.11.1997, s. 1),

—

32001 L 0078: směrnice Komise 2001/78/ES ze dne 13.9.2001
(Úř. věst. L 2 8 5 , 2 9 . 1 0 . 2 0 0 1 , s. 1).

„ČESKÁ REPUBLIKA
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ESTONSKO

V čl. 30 odst. 3 se doplňují nové odrážky, které znějí:

„ — v České republice, .obchodní rejstřík',

Riigihangete Amet (Úřad pro veřejné zakázky)
—

v Estonsku, .Keskáriregister'.

—

na Kypru, po poskytovateli služby může být požadováno před
ložení výpisu z Rejstříku společností a konkursního komisaře
fE(popoc Eiaipnúv KCU Emonuoc napaXř|7rrn<;), potvrzující jeho zápis
nebo v případě, že to není možné, doklad o tom, že dotyčná
osoba přísežně prohlásila, že vykonává dané povolání v zemi, kde
je usazená, na určitém místě a pod daným obchodním jménem.

LITVA

—

v Lotyšsku. .Uzněmumu registrs'. (.obchodní rejstřík').

Viešuju pirkimy tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés (Úřad
pro veřejné zakázky při vládě Litevské republiky)

—

v Litvě, Juridiniu asmemj registras'.

MAĎARSKO

—

v Maďarsku, .Cégnyilvántartás', .egyéni vállalkozók jegyzói nyilvántartása', některé .szakmai kamarák nyilvántartása' nebo v případě
některých činností doklad o tom, že dotyčná osoba je oprávněna
vykonávat obchodní činnost nebo dané povolání,

—

na Maltě, uchazeč (nebo dodavatel) uvede své .numru ta' registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Mižjud (VAT) u n- numru tal-ličenzja ta'
kummerč'a v případě společností své registrační číslo vydané
Maltským úřadem pro finanční služby,

—

v Polsku, .Krajowy Rejestr Sadowy' (Národní soudní rejstřík).

KYPR
IrviKÓ Aovicrcř|pio tne AnpoKpcmac Státní pokladna republiky)
LOTYŠSKO
Iepirkumu uzraudzlbas birojs (Úřad pro kontrolu veřejných zakázek)

Kózbeszerzések Tanácsa (Rada pro veřejné zakázky)
MALTA
Dipartiment tal-Kuntratti fil-Ministeru tal-Finanzi
POLSKO
Urzad Zamówieň Publicznych (Úřad pro veřejné zakázky)
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—

ve Slovinsku. .Sodni register" a .obrtni register',

—

na Slovensku, .Obchodný register".

„B. SEZNAM OSTATNÍCH ÚSTŘEDNÍCH VLÁDNÍCH ORGANU
ČESKÁ REPUBLIKA
Zadavatelé jsou následující (nevyčerpávající seznam):

3.
31993 L 0036: Směrnice Rady 93/36/EHS ze dne 14. června
1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na dodávky
(Úř. věst. L 199, 9.8.1993. s. 1), ve znění:

Ministerstva a jiné správní orgány:
Ministerstvo dopravy

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241. 29.8.1994. s. 21),

Ministerstvo informatiky
Ministerstvo financí

—

3199" L 0052: směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/52/ES
ze dne 13.10.199"' (Úř. věst. L 328. 28.11.1997, s. 1),

—

32001 L 0078: sirérnice Komise 2001/78/ES ze dne 13.9.2001
(Úř. vést. L 285. 29 10.2000. s. 1).

Ministerstvo kultury
Ministerstvo obrany

a)

V čl. 21 odst. 2 se c.oplňují slova:

„v České republice: obchodní rejstřík',

Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo spravedlnosti

v Estonsku: .Keskári register".
Ministerstvo školství, mládeže a tělovvchow
na Kypru: po dodavateli může být požadováno předložení výpisu
z Rejstříku společností a konkursního komisaře (E<popoc Exaipeiuv
Kai ETTÍOIJUOC napaXr|:TTnc), potvrzující jeho zápis nebo v případě,
že to není možné, doklad o tom, že dotyčná osoba přísežně pro
hlásila, že vykonává dané povolání v zemi, kde je usazená, na urči
tém místě pod daným obchodním jménem a,pod určitou firmou,

Min sterstvo vnitra
Min sterstvo zahraničních věcí
Min: sterstvo zdravotnictví

v Lotyšsku: .Uzněmumu registrs' (.obchodní rejstřík'),
Min: sterstvo zemědělství
v Litvě: Juridiniu as-nenu registras".
Ministerstvo životního prostředí
v Maďarsku: .Cégny lvántartás', .egyéni vállalkozók jegyzói nyilvántartása'
na Maltě: uchazeč (nebo dodavatel) uvede své .numru ta' registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Mižjud (VAT) u n- numru tal- ličenzja ta
kummerč' a v případě společností své registrační číslo vydané
Maltským úřadem pro finanční služby,

v Polsku: .Krajowy F.ejestr Sadowy*.

Poslanecká sněmovna PČR
Senát PČR
Kancelář prezidenta
Český statistický úřad
Český úřad zeměměřičský a katastrální

ve Slovinsku: .Sodni register a .obrtni register",
1

Úřad průmyslového vlastnictví
na Slovensku: .Obchodný register*";
Úřad pro ochranu osobních údajů
b)

c)

V příloze I se nadpis nahrazuje novým nadpisem, který zní:

Bezpečnostní informační služba - BIS

„A. SEZNAM ZADAVATELŮ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE
DOHODY O Z A D Á V Á N Í VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK UZAVŘENÉ
V RÁMCI WTO"*.

Národní bezpečnostní úřad

V příloze I se doplň Jje tento text:

Vězeňská služba

Česká akademie věd
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ESTONSKO

31. Eesti Patendiraamatukogu (Estonská patentní knihovna)

1.

Vabariigi Presidendi Kantselei (Kancelář prezidenta Estonské
republiky)

32. Taimetoodangu
výrobu)

2.

Eesti Vabariigi Riigikogu (Parlament Estonské republiky)

33. Tóuaretusinspektsioon (Inspektorát pro chov zvířat)

3.

Eesti Vabariigi Riigikohus (Nejvyšší soud Estonské republiky)

34. Póllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Rada pro
zemědělské rejstřík)' a informace)

4.

Riigikontroll (Nejvyšší kontrolní úřad Estonské republiky)

5.

Óiguskantsler (Veřejný ochránce práv)

6.

Riigikantselei (Státní kancléřství)

7.

Rahvusarhiiv (Estonský národní archiv)

8.

Haridus- ja Teadusministeerium (Ministerstvo školství)

9.

Justiitsministeerium (Ministerstvo spravedlnosti)

Inspektsioon

(Inspektorát

pro

rostlinnou

35. Veterinaar- ja Toiduamet (Veterinární a potravinářská rada)
36. Konkurentsiamet (Rada pro hospodářskou soutěž)
37. Maksuamet (Rada pro daně)
38. Statistikaamet (Statistický úřad)
39. Tolliamet (Celní rada)
40. Proovikoda (Zkušební úřad)

10. Kaitseministeerium (Ministerstvo obrany)

41. Kodakondsusa migraci)

ja

Migratsiooniamet

(Rada

pro

občanství

11. Keskkonnaministeerium (Ministerstvo životního prostředí)
42. Piirivalveamet (Pohraniční správa)
12. Kultuuriministeerium (Ministerstvo kultury)
43. Politseiamet (Policejní správa)
13. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
hospodářství a spojů)

(Ministerstvo
44. Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus (Centrum pro soudní
lékařství a kriminalistiku)

14. Póllumajandusministeerium (Ministerstvo zemědělství)
45. Keskkriminaalpolitsei (Ústřední kriminální policie)
15. Rahandusministeerium (Ministerstvo financí)
46. Páásteamet (Záchranná rada)
16. Siserninisteerium (Ministerstvo vnitra)
47. Andmekaitse Inspektsioon (Inspektorát pro ochranu osobních
údajů)

17. Sotsiaalministeerium (Ministerstvo sociálních věcí)

48. Ravimiamet (Lékařská agentura)

18. Válisministeerium (Ministerstvo zahraničních věcí)

49. Sotsiaalkindlustusamet (Rada pro sociální pojištění)

19. Keeleinspektsioon (Jazykový inspektorát)

50. Tóoturuamet (Rada pro trh práce)

20. Riigiprokuratuur (Státní zastupitelství)

51. Tervishoiuamet (Rada pro zdravotní péči)

21. Teabeamet (Informační rada)

52. Tervisekaitseinspektsioon (Inspektorát ochrany zdraví)

22. Maa-amet (Pozemková rada)
23. Keskkonnainspektsioon (Inspektorát pro životní prostředí)
24. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Středisko pro ochranu
lesů a lesnictví)
25. Muinsuskaitseamet
dědictví)

(Inspektorát

pro

zachování

kulturního

26. Patendiamet (Patentový úřad)
27 Tehnilise Járelevalve Inspektsioon (Technický inspektorát)
28. Energiaturu Inspektsioon (Energetický inspektorát)

53. Tóóinspektsioon (Pracovní inspektorát)
54. Lennuamet (Úřad pro civilní letectví)
55. Maanteeamet (Správa silnic)
56. Sideamet (Rada pro spoje)
57. Veeteede Amet (Námořní správa)
58. Raudteeamet (Estonská železniční správa)
KYPR
Veřejnoprávní subjekty (nevyčerpávající seznam):

29. Tarbijakaitseamet (Rada pro ochranu spotřebitele)
1.
30. Riigihangete Amet (Úřad pro veřejné zakázky)

npotSpia Kai ripořópiKÓ Mcvapo (Prezidentský úřad a prezi
dentský palác)
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2.

YTTOUpyiKÓ luupoúXio (Rada ministrů)

3.

BoiAř) TU)V AurtpoooMTwv (Poslanecká sněmovna)

4.

Aucaontcři Ynnpioia (Právní služba)

5.

Nouucrj Ymipcata tne AnuoKpariac. (Právní úřad republiky)

6.

FAEYKTIKTI YTtnparia Tne. Aquoicpcrriac. (Nejvyšší kontrolní úřad
republiky)

7.

2 9 . YTioupyrio Epyaoíac Km KOMOVIKÚV AooaXíoEaiv (Ministerstvo
práce a sociálního pojištění)
3 0 . Tuř|ua EpYaoiac (Odbor práce)
31. Tuřipa KoivuviKíliv AoxpaXioEwv (Odbor sociálního pojištěni")
3 2 . Tuř|ua YnnpEoiúv KoivwviKř|c.
sociálního zabezpečenu

Euqucpiac

(Odbor

služeb

3 3 . Kévtpo napaYwyiKÓTm-ac Kúnpou (Kyperské centrum produkti
vity)

E:mponr| Arjuóoiac YTrrjpEoiac (Komise pro veřejné služby)

8.

E;nTpo7iř| EimaicEi/nKr)<; YnnpEoiac (Komise pro vzdělávání)

9.

IpCMpcto EniTpÓTiou Aioncrjoeux; (Úřad veřejného ochránce práv
(ombudsman))

10. EmipoTtři ripocrraoiac. Avravuviouoú
hospodářské soutěže)

(Komise

pro

ochranu

3 4 . Avutepo EEvoSoxEiaKÓ IVOTITOÚTO Kúnpou (Kyperský vyšší hote
lový institut)
3 5. AvuTCpo TEYVOXOYIKÓ IYOTITOÚTO (Vyšší technický institut)
3 6 . Tuřjua Eni9£ií)pnorjc, Epvaaiac (Odbor pracovní inspekce)
37. Ynoupyrio EouTEpiKwv (Ministerstvo vnitra)
3 8 . ETiapxiaKÉc AioiKřjonc. (Okresní úřady)

11. Ynoupyrio Auirvac (Ministerstvo obrany)
12. YnoupvEio rtGipviac, OUOIKŮV nópwv wu nepipáXXovtoc
(Ministerstvo zemědělství, přírodních zdrojů a životního pro
středí)

3 9 . Turjua noXro&ouiac, KOI OiiqofuK; (Odbor územního plánování
a bydleni")
4 0 . Tuř|ua Apxriou nXn9uouoú Kai MaavaoTEÚoeuc (Odbor občan
ského rejstříku a migrace)

13. Tuřjua rtupyiac (Odbor zemědělství)
41. Tuř)ua KTqpaToXoyiou Kai Xwpoprtpiac (Pozemkový a kartogra
fický odbor)

14. KTnvurrpucéc, YntipEoúc (Veterinární služby)

4 2 . fpcuprio Tůnou KOI nXnpoipopiúv (Tiskový a informační úřad)

15. Tuř|ua Aaowv (Odbor lesnictví)

4 3 . rioXiTiicr) Apuva (Civilní obrana)
16. Tuř|ua Avairrú£:uK; Yoaxwv (Vodohospodářský odbor)
4 4 . Ynoupyrio E£u>TEpiK<l>v (Ministerstvo zahraničních věcí}
17. Turjua raúXovuric EmoKÓnr|OT|c (Odbor geologického výzkumu)
4 5 . YTioupyrio OIKOVOUIKÚV (Ministerstvo financí)
18. MrtcupoXovucr) Yitnocoia (Meteorologická služba)
4 6 . IEVIKO Aoyi(rrr|pio Tne At]uoKpaiiac (Státní pokladna republiky)
19. Tuř|ua AvaSao).oi) (Odbor konsolidace pozemků)
47. Turjua TEXWVEÍOU (Odbor cel a daní)
20. Ynripeoia Mcra>Arioiv (Důlní služba)

4 8 . Tuř|ua EoorrEpiKwv npooó5(jv (Odbor vnitřního důchodu)

21. Ivamoúro rewpyiKwv Epnmov (Institut zemědělského výzkumu)

49. iTOTumícT) Ynnpeoia (Statistická služba)

22. Tpřjua AXiriac <ai GaXáoauov Epcuvúv (Odbor rybolovu a moř
ského výzkumu)

5 0 . Tuřjua KpaxiKwv Ayopuv KOI npounQcubv (Odbor vládních zaká
zek a dodávek)

23. Ynoupyrio Aucaiooúvnc « n Anuooiac Tá^cuc (Ministerstvo spra
vedlnosti a veřejného pořádku)

51. YTtnptoia Anuooiac AioÍKt)or|C Kai ripooumiKOÚ (Služba veřejné
správy a lidských zdrojů)

24. Acrruvouia (PoLcie)

52. KupEpvrrnKÓ TunoYpatpeio (Úřad pro vládní tisky)

25. nupooftamKq VTtqparia Kúnpou (Kyperská hasičská služba)

53. Turjua YnnpEoiwv nXnpo^opiKrjc (Odbor služeb informačních
technologií)

26. Ynoupyrio Eunopiou, BiounYcmoc KOI Toupiouoú (Ministerstvo
obchodu, průmyslu a cestovního ruchu)

54. rpafáo ripoYpapuomopoú (Plánovací úřad)

27. Tuř|ua Iuv£pYanKř|c Avwrruenc. (Odbor rozvoje družstev)

5 5 . Ynoupyrio riaiSriac Kai rioXmauoú (Ministerstvo školství a kul
tury)

28. Tuř|ua Eoópou ETcupciúv KOI Enionuou riapaXř(jrrq
rejstříku společností a konkursního komisaře)

5 6 . Ynoupyrio IUVKOIVÍIÍVKOV
a zemních prací")

(Odbor

KUI

Epyiov

(Ministerstvo

spojů
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10. Labklájlhas ministrija un tás pakjautlbá un párraudzibá esošás
iestades (Ministerstvo sociálních věcí a instituce jemu pod
řízené a pod jeho dohledem)

5 8 . Tuqua Aquooiwv 'Epvwv (Odbor veřejných prací)
5 9 . Tuqua ApxaioTqTwv (Odbor starožitností)

11. Regionálás attistíbas un pašvaidlbu lietu ministrija un tás
pakjautlbá un párraudzibá esošas iestades (Ministerstvo regio
nálního rozvoje a místní správy a instituce jemu podřízené
a pod jeho dohledem)

6 0 . Tuqua noXiTiKřic AEponopiag (Odbor civilního letectví)
61. Tuqua EunopiKqc. NauriXiac, (Odbor obchodní lodní dopravy)

12. Satiksmes ministrija un tás pakjautlbá un párraudzibá esošás
iestades (Ministerstvo dopravy a instituce jemu podřízené
a pod jeho dohledem)

6 2 . Tuqua TaYuópouiKwv Y7tqpcoul)v (Odbor poštovních služeb)
6 3 . Tuqua OSIKÚV MrrcKpopúv (Odbor silniční dopravy)
6 4 . Tuqua HXcKTpouqxavoXoYtKwv
a mechanických služeb)

13. Tieslietu ministrija un tás pakjautlbá un párraudzibá esošás
iestades (Ministerstvo spravedlnosti a instituce jemu podřízené
a pod jeho dohledem)

YnqpEaiwv (Odbor elektrických

6 5 . YnoupvEio Yvdac. (Ministerstvo zdravotnictví)
6 6 . OapuaKCimKÉc YnqpEaio; (Farmaceutické služby)

14. Vesetlbas ministrija un tás pakjautlbá un párraudzibá esošás
iestades (Ministerstvo zdravotnictví a instituce jemu podřízené
a pod jeho dohledem)
15. Vides ministrija un tás pakjautlbá un párraudzibá esošás iesta
des (Ministerstvo životního prostředí a instituce jemu pod
řízené a pod jeho dohledem)

67. TEVIKÓ Xqurio (Hlavní laboratoř)
6 8 . iarpiKČc Ynqpcoicc KOI Ynqpcoifc Aquóoiac Yyriac (Lékařské
služby a služby veřejného zdraví)
6 9 . O&ovnaTpiKÉc YnqpeoÍEc (Stomatologické služby)
7 0 . YTiqpEokí YuxtKqc, Yvoac, (Služby duševního zdraví)
LOTYŠSKO
1.

Valsts prezidenta kanceleja (Kancelář prezidenta)

2.

Saeimas kanceleja (Kancelář parlamentu)

3.

Aizsardzibas ministrija un tas pakjautlbá un párraudzTbá
esošas iestades (Ministerstvo obrany a instituce jemu pod
řízené a pod jeho dohledem)

4.

Ariietu ministrija un tas pakjautlbá un párraudzibá esošás
iestades (Ministerstvo zahraničních věcí a instituce jemu pod
řízené a pod jeho dohledem)

5.

Ekonomikas ministrija un tas pakjautlbá un párraudzTbá esošás
iestades (Ministerstvo hospodářství a instituce jemu podřízené
a pod jeho dohledem)

16. Zemkoplbas ministrija un tás párraudzibá esošás iestades
(Ministerstvo zemědělství a instituce pod jeho dohledem)
17. ípašu uzdevumu ministrs bernu un gimenes lietás un ta
pakjautlbá un párraudzTbá esošás iestades (Ministr pro zvláštní

úkoly týkající se dětí a rodinných věcí a instituce jemu pod
řízené a pod jeho dohledem)
18. Ipašu uzdevumu ministrs sabiedríbas integrácijas lietás un tá
pakjautlbá un párraudzibá esošás iestades (Ministr pro zvláštní
úkoly týkající se integrace a instituce jemu podřízené a pod
jeho dohledem)
19. Augstákás izglitlbas padome (Rada pro vyšší vzdělávání)
2 0 . Eiropas integrácijas birojs (Úřad pro evropskou integraci)
21. Valsts kanceleja un tás pakjautlbá un párraudzibá esošás iesta
des (Státní kanclářství a instituce jemu podřízené a pod jeho
dohledem)
2 2 . Centrála vélěšanu komisija (Óstřední volební komise)

6.

Finanšu ministrija un tas pakjautlbá un párraudzibá esošás
iestades (Ministerstvo financí a instituce jemu podřízené a pod
jeho dohledem)

7.

Iekšlietu ministrija un tas pakjautlbá un párraudzibá esošás
iestades (Ministerstvo vnitra a instituce jemu podřízené a pod
jeho dohledem)

2 3 . Finansu un kapitála tirgus komisija (Komise pro finanční
a kapitálový trh)
24. Latvijas Banka (Lotyšská banka)
2 5 . Nacionálie brunotie spěki (Národní ozbrojené síly)

8.

IzgBtlbas un zinátnes ministrija un tás pakjautlbá un
párraudzibá esošas iestades (Ministerstvo školství a vědy
a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem)

9.

Kultůras ministrija un tás pakjautlbá un párraudzibá esošás
iestades (Ministerstvo kultury a instituce jemu podřízené
a pod jeho dohledem)

2 6 . Nacionála rádio un televízijas padome (Národní rada pro
vysílání)
27. Sabiedrisko pakalpojumu regulěšanas komisija (Komise pro
veřejná zařízení)
2 8 . Satversmes aizsardzibas birojs (Úřad pro ochranu ústavy)
2 9 . Valsts cilvěktieslbu birojs (Státní úřad pro lidská práva)
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19. Lietuvos kariuomené ir jos padaliniai (Litevské ozbrojené síly
a jejich soustava)

30. Valsts kontrole (Státní kontrolní úřad)
31. Satversmes tiesa (Ústavní soud)

20. Generaliné prokuratura (Generální prokuratura)
32. Augstáká tiesa iNejvyšší soud)

21. Valstybés kontrole (Státní kontrola)

33. Prokuratura un tás párraudzTbá esošás iestades (Úřad státního
zastupitele a instituce pod jeho dohledem)

22. Lietuvos bankas (Litevská banka)

34. PašvaldTbu dorres (padomes) un to pakjautlbá un párraudzTbá
esošás iestades (Rady místních samospráv a instituce jim pod
řízené a pod jejich dohledem)

23. Specialitu tyrimu tarnyba (Zvláštní služby pro vyšetřování)

LITVA

25. Lietuvos gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centras
(Litevský výzkumný ústav genocidy a odporu)

1.

24. Konkurencijos taryba (Rada pro hospodářskou soutěž)

Prezidento kanceliarija (Kancelář úřadu prezidenta)
26. Nacionaliné sveikatos taryba (Národní rada pro zdraví)

2.

Seimo kanceliarija (Kancelář parlamentu (Seimas))

3.

Konstitucinis Trismas (Ústavní soud)

4.

Vyriausybés kanceliarija (Kancelář vlády)

28. Vaiko teisiu apsaugos kontrolieriaus jstaiga (Instituce veřej
ného ochránce práv dětí)

5.

Aplinkos ministerija ir [staigos prie ministerijos (Ministerstvo
životního prostředí a instituce jemu podřízené)

29. Seimo kontrolieriu jstaiga (Úřad veřejného ochránce práv při
Seimas)

6.

Finansu ministerija ir jstaigos prie ministerijos (Ministerstvo
financí a institi ce jemu podřízené)

30. Valstybiné lietuviy kalbos komisija (Státní komise pro litevský
jazyk)

7.

Krašto apsaugos ministerija ir jstaigos prie ministerijos (Minis
terstvo národní obrany a instituce jemu podřízené)

31. Valstybiné paminklosaugos komisija (Státní komise pro kul
turní dědictví)

8.

Kultúros ministerija ir jstaigos prie ministerijos (Ministerstvo
kultuiy a instituce jemu podřízené)

32. Vertybiniu popieriy komisija (Litevská komise pro cenné
papíry)

9.

Socialinés apsaugos ir darbo ministerija ir jstaigos prie minis
terijos (Ministe *stvo sociálního zabezpečení a práce a instituce
jemu podřízené)

33. Vyriausioji rinkimy komisija (Ústřední volební komise)

27. Moteru ir vyru lygiu galimybiu kontrolieriaus tarnyba (Úřad
veřejného ochránce práv pro rovnocenné příležitosti)

10. Susisiekimo m nisterija ir [staigos prie ministerijos (Minister
stvo dopravy a spojů a instituce jemu podřízené)
11.

Sveikatos

apsaugos

ministerija

ir jstaigos

prie

34. Vyriausioji tarnybinés etikos komisija (Hlavní komise pro ve
řejnou morálku)
35. Etninés kultúros globos taryba (Rada pro ochranu etnické kul
tury)

ministerijos

(Ministerstvo zdravotnictví a instituce jemu podřízené)

36. u etikos inspektoriaus tarnyba (Lřad inspektora pro novinář

skou etiku)
12. Svietimo ir irokslo ministerija ir jstaigos prie ministerijos
(Ministerstvo školství a vědy a instituce jemu podřízené)

37. Valstybés saugumo departamentas (Státní odbor bezpečnosti)

13. Teisingumo m nisterija ir {staigos prie ministerijos (Minister
stvo spravedlnosti a instituce jemu podřízené)

38. Valstybiné kainy ir energetikos kontrolés komisija (Národní
komise pro kontrolu cen a energie)

14. Okio minister.ja ir jstaigos prie ministerijos (Ministerstvo
hospodářství a instituce jemu podřízené)

39. Vyriausioji administraciniy ginču komisija (Hlavní komise pro
správní spory)

15. Užsienio reikalu ministerija ir jstaigos prie ministerijos (Minis
terstvo zahraničních věcí a instituce jemu podřízené)

40. Mokestiniu ginču komisija (Komise pro daňové spory)

16. Vidaus reikalu ministerija ir jstaigos prie ministerijos (Minister
stvo vnitra a instituce jemu podřízené)

41. Valstybiné lošimy priežiúros komisija (Státní komise pro
dohled nad hrami a loteriemi)
42. Lietuvos archyvu departamentas (Litevský odbor pro archivy)

17. és ůkio minisierija ir jstaigos prie ministerijos (Ministerstvo
zemědělství a instituce jemu podřízené)

43. Europos teisés departamentas (Odbor evropského práva)

18. Nacionaliné teismu administracija (Správa národních soudů)

44. Europos komitetas (Evropský vvbor)
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45. Ginklu fondas (Zbrojní fond)

Oktatási Minisztérium (Ministerstvo školství)

46. Lietuvos valstybinis mokslo ir studiju fondas (Litevská státní
nadace pro vědu a vzdělávání)

Pénzugyminisztérium (Ministerstvo financí)

47. Informacinés visuomenés plétros komitetas (Výbor pro rozvoj
informační společnosti)

Miniszterelnókség Kózbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága (Ředi
telství Úřadu předsedy vlády pro veřejné zakázky a hospodářství)
MALTA

48. Kuno kultúros ir sporto departamentas (Odbor tělovýchovy
a sportu)

1.

Uffiččju tal-President (Úřad prezidenta)

49. Ryšiu reguliavimo tarnyba (Regulační úřad pro spoje)

2.

Uffiččju ta' 1-Iskrivan tal-Kamra tad-Deputati (Úřad tajemníka
Poslanecké sněmovny)

3.

Uffiččju tal-Prim Ministru (Úřad předsedy vlády)

4.

Ministeru ghall-Politika Sočjali (Ministerstvo sociální politiky)

5.

Ministeru ta' 1-Edukazzjoni (Ministerstvo školství)

6.

Ministeru tal-Finanzi (Ministerstvo financí)

7.

Ministeru ghar- Rižorsi u Infrastruttura (Ministerstvo zdrojů
a infrastruktury)

8.

Ministeru ghat-Turižmu (Ministerstvo pro cestovní ruch)

9.

Ministeru ghat-Trasport
dopravy a spojů)

50. Statistikos departamentas (Statistický odbor)
51. Tautiniu mažumu ir išeivijos departamentas (Odbor
národní menšiny a litevské krajany žijící v zahraničí)
52. Valstybiné atominés energetikos saugos
inspektorát pro jadernou bezpečnost)

inspekcija

pro

(Státní

53. Valstybiné duomeny apsaugos inspekcija (Státní inspektorát
pro ochranu údajů)
54. Valstybiné maisto ir veterinarijos tarnyba (Státní potravinářská
a veterinární služba)
55. Valstybiné ligoniu kasa (Státní fond pacientů)
56. Valstybiné tabako ir alkoholio kontrolés tarnyba (Státní služba
pro kontrolu tabáku a alkoholu)
57. Viešujy pirkimu tarnyba (Úřad pro veřejné zakázky)

10. Ministeru ghas-Servizzi
dářských služeb)
11. Ministeru ghall-Intern
a životního prostředí)

MAĎARSKO
Belugyminisztérium (Ministerstvo vnitra)
Egészségúgyi, Szociális és Családúgyi Minisztérium (Ministerstvo
zdravotnictví, sociálních a rodinných vécí)
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaúgyi Minisztérium
politiky zaměstanosti a pracovních věcí)

(Ministerstvo

Foldmúvelésugyi és Vidékfejlesztési
zemědělství a rozvoje venkova)

(Ministerstvo

Minisztérium

Gazdasági és Kózlekedési Minisztérium (Ministerstvo hospodářství
a dopravy)
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium (Ministerstvo dětí, mlá
deže a sportu)

Informatikai és Hírkózlési Minisztérium (Ministerstvo informatiky
a spojů)

Komunikazzjoni

Ekonomici

u

1-Ambjent

(Ministerstvo

(Ministerstvo

hospo

(Ministerstvo

vnitra

12. Ministeru ghall-Agrikoltura u Sajd (Ministerstvo zemědělství
a rybolovu)
13. Ministeru ghal Ghawdex (Ministerstvo pro Gozo)
14. Ministeru ghas-Sahha (Ministerstvo zdravotnictví)
15. Ministeru ta' 1-Affarijiet Barranin (Ministerstvo zahraničních
věcí)
16. Ministeru ghall-Gustizzja u Gvern Lokali (Ministerstvo spra
vedlnosti a vlády)
POLSKO
1.

Kancelaria Prezydenta RP (Kancelář prezidenta Polské repub
liky)

2.

Kancelaria Sejmu RP (Kancelář parlamentu Polské republiky)

3.

Kancelaria Senátu RP (Kancelář senátu Polské republiky)

Honvédelmi Minisztérium (Ministerstvo obrany)
Igazságugyi Minisztérium (Ministerstvo spravedlnosti)

u

4.

Sad Najwyžszy (Nejvyšší soud)

Kornyezetvédelmi és Vízúgyi Minisztérium (Ministerstvo životního
prostředí a vodního hospodářství)

5.

Naczelny Sad Administracyjny (Hlavní správní soud)

Kúlúgyminisztérium (Ministerstvo zahraničních věcí)

6.

Trybunal Konstytucyjny (Ústavní soud)

Miniszterelnóki Hivatal (Úřad předsedy vlády)

7.

Najwyžsza Izba Kontroli (Nejvyšší kontrolní kancelář)

Nemzeti Kulturális Órókség Minisztériuma (Ministerstvo národního
kulturního dědictví)

8.

Biuro Rzecznika
ochránce práv)

Praw

Obywatelskich

(Úřad

veřejného
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Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (Zemská rada pro rozhla
sové a televizní vysílání)

36. Urzad do Spraw Kombatantów i Osob Represjonowanych
(Úřad pro válečné veterány a pronásledované osoby)

10. Generalny Inspektor Ochrony Daných Osobowych (Generální
inspektor pro cchranu osobních údajů)

37. Instytut Pamieci Narodowej- Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Institut národní paměti - Komise
pro stíhání zločinů proti polskému národu)

9.

11. Krajowe Biuro Wyborcze (Zemský volební úřad)
38. Urzad Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (Úřad pro bydlení
a rozvoj měst)

12. Paňstwovva Inspekcja Pracy (Státní inspektorát práce)
13. Biuro Rzecznika Praw Dziecka (Úřad veřejného ochránce práv
dětí)

39. Gtówny Urzad Statystyczny (Hlavní statistický úřad)
40. Wyžszy Urzad Górniczy (Vyšší důlní úřad)

14. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Kancelář předsedy vlády)
41. Urzad Patentowy RP (Patentový úřad Polské republiky)
15. Ministerstwo Finansóvv (Ministerstvo financí)
16. Generalny Inspektorát Informacji
inspektor pro finanční informace)

Finansowej

(Generální

17. Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Spolecznej (Minister
stvo hospódářsrvi. práce a sociální politiky)
18. Urzad Komitétu Integracji Europejskiej (Úřad výboru evropské
integrace)

42. Komisja Nadzoru Ubezpieczeň i Fuhduszy Emerytalnych
(Komise pro dohled nad pojišťovnami a penzijními fondy)
43. Glówny Urzad Miar (Ústřední úřad mér)
44. Polski Komitét Normalizacyjny (Polský výbor pro normalizaci)
45. Polskie Centrum Badán i Certyfikacji (Polské středisko pro
zkušebnictví a certifikci)

19. Ministerstwo Kultury (Ministerstvo kultury)
46. Polska Akademia Nauk (Polská akademie véd)
20. Komitét Badaň Naukowych (Výbor pro vědecký výzkum)
21. Ministerstwo
obrany)

Obrony

Narodowej

národní

47. Paňstwowa Agencja Atomistyki (Státní agentura pro atomovou
energii)

(Ministerstvo

48. Komisja Papierów Wartošciowych i Gield (Polská komise pro
cenné papíry a devizy)

(Ministerstvo

22. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
zemědělství a rozvoje venkova)

Wsi

49. Generalny Inspektorát Celny (Generální celní inspektorát)
23. Ministerstwo
pokladnu)

Skarbu

Paňstwa

(Ministerstvo

pro

státní
50. Glówny Inspektorát Kolejnictwa (Hlavní železniční inspekto
rát)

24. Ministerstwo Sprawiedliwošci (Ministerstvo spravedlnosti)
25. Ministerstwo Infrastruktury (Ministerstvo infrastruktury)

51. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
sociální pojišťovna)

26. Ministerstwo Šrodowiska (Ministerstvo životního prostředí)

52. Zaklad Ubezpieczeň Spolecznych (Úřad pro sociální pojištění)

27. Ministerstwo S p r a w W e w n e t r z n y c h i Administracji (Minister

5 3. Rzadowe Centrum Legislacji (Legislativní centrum vlády)

stvo vnitra a veřejné správy)
28. Ministerstwo S p r a w Z a g r a n i c z n y c h (Ministerstvo zahraničních
věcí)

i

Sportu

(Zemědělská

54. Urzad Regulacji Telekomunikacji i Poczty (Úřad regulace tele
komunikací a pošt)
5 5. Agencja Rynku Rolncgo (Agentura pro zemědělský trh)

29. Ministerstwo 2'drowia (Ministerstvo zdravotnictví)
30. Ministerstwo Edukacji Narodowej
národního školství a sportu)

Spolecznego

(Ministerstvo

31. Rzadowe Centrum Studiów Strategicznych (Vládní centrum
pro strategicko studia)

56. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agentura
pro restrukturalizaci a modernizaci zemědělství)
57. Agencja Wlasnošci Rolnej Skarbu Paňstwa (Agentura pro
zemědělský majetek státní pokladny)

32. Urzad Zamówieň Publicznych (Úřad pro veřejné zakázky)

58. Agencja Mienia Wojskowego (Agentura pro vojenský majetek)

3 3. Urzad Regulacji Energetyki (Úřad energetického regulátora)

SLOVINSKO

34. Urzad Shižby Cywilnej (Úřad pro civilní službu)

1.

Predsednik Republike Slovenije (Prezident Republiky Slovin
sko)

2.

Državni zbor (Státní shromážděni")

35. Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentów
ochranu hospodářské soutěže a spotřebitele)

(Úřad

pro

78

| CS

1

Úřední věstník Evropské unie

23.9.2003

SLOVENSKO

3.

Državni svet (Státní rada)

4.

Varuh človekovih pravic (Veřejný ochránce práv)

5.

Ustavno sodišče (Ústavní soud)

6.

Računsko sodišče (Účetní dvůr)

7.

Državna revizijska komisija (Státní revizní komise)

8.

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Slovinská akade
mie véd a umění)

9.

Vládne službě (Vládní služby)

Ministerstva a jiné orgány státní správy (nevyčerpávající seznam):
Kancelaria prezidenta Slovenskej republiky (Kancelář prezidenta
Slovenské republik)')
Národná rada Slovenskej republiky (Národní rada Slovenské repub
liky)
Úrad vlády (Úřad vlády)
Ministerstvo zahraničných vecí (Ministerstvo zahraničních věcí)

10. Ministrstvo za finance (Ministerstvo financí)

Ministerstvo hospodárstva (Ministerstvo hospodářství)

11. Ministrstvo za notranje zadeve (Ministerstvo vnitra)
12. Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministerstvo zahraničních věcí)

Ministerstvo obrany (Ministerstvo obrany)

13. Ministrstvo za obrambo (Ministerstvo obrany)

Ministerstvo vnútra (Ministerstvo vnitra)

14. Ministrstvo za pravosodje (Ministerstvo spravedlnosti)

Ministerstvo financií (Ministerstvo financí)

15. Ministrstvo za gospodarstvo (Ministerstvo hospodářství)
16. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in přehráno (Minister
stvo zemědělství, lesnictví a výživy)
17. Ministrstvo za promet (Ministerstvo dopravy)
18. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (Ministerstvo
životního prostředí, územního plánování a energetiky)
19. Ministrstvo za delo, družino in sociálně zadeve (Ministerstvo
práce, rodiny a sociálních věcí)

Ministerstvo kultury (Ministerstvo kultury)
Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku (Minis
terstvo pro správu a privatizaci národního majetku)
Ministerstvo zdravotnictva (Ministerstvo zdravotnictví)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (Ministerstvo práce,
sociálních věcí a rodiny)

20. Ministrstvo za zdravje (Ministerstvo zdravotnictví)

Ministerstvo školstva (Ministerstvo školství)

21. Ministrstvo za informacijsko družbo (Ministerstvo pro infor
mační společnost)

Ministerstvo spravodlivosti (Ministerstvo spravedlnosti)

22. Ministrstvo za šolstvo, znanost in sport (Ministerstvo školství,
vědy a sportu)

Ministerstvo životného prostredia (Ministerstvo životního pro
středí)

23. Ministrstvo za kulturo (Ministerstvo kultury)

Ministerstvo pódohospodárstva (Ministerstvo zemědělství)

24. Vrbovno sodišče Republike Slovenije (Nejvyšší soud Republiky
Slovinsko)

Ministerstvo dopravy, pošt a
dopravy, pošt a telekomunikací)

25. Višja sodišča (vrchní soudy)

telekomunikácií

26. Okrožna sodišča (krajské soudy)

Ministerstvo výstavby a regionálneho
výstavby a regionálního rozvoje)

27. Okrajna sodišča (okresní soudy)

Ústavný súd (Ústavní soud)

28. Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije (Nejvyšší státní zastupi
telství Republiky Slovinsko)

Najvyšší súd (Nejvyšší soud)

29. Okrožna državna tožilstva (krajská státní zastupitelství)

Generálna prokuratura (Generální prokuratura)

30. Družbeni pravobranilec Republike Slovenije (Zástupce veřej
ného zájmu Republiky Slovinsko v majetkových věcech)

Najvyšší kontrolný úrad (Nejvyšší kontrolní úřad)

31. Državno pravobranilstvo Republike Slovenije
stáru Republiky Slovinsko v majetkových věcech)

(Zastoupení

32. Úpravno sodišče Republike Slovenije (Správní soud Republiky
Slovinsko)
33. Senát za prekrške Republike Slovenije (Přestupkový senát
Republiky Slovinsko)
34. Višje delovno in sociálno sodišče v Ljubljani (Vyšší pracovní
a sociální soud v Lublani)
35. Delovna sodišča (pracovní soudy)
36. Sodniki za prekrške (přestupkoví soudci)
37. Úpravné enote (správní jednotky)

rozvoja

(Ministerstvo

(Ministerstvo

Protimonopolný úrad (Antimonopolní úřad)
Urad pre veřejné obstaráváme (Úřad pro veřejné zakázky)
Statistický úrad (Statistický úřad)
Úrad geodézie, kartografie a katastra (Úřad geodézie, kartografie
a katastru)
Úrad pře normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (Úřad pro nor
malizaci, metrologii a zkušebnictví)
Telekomunikačný úřad (Telekomunikační úřad)
Úrad priemyselného vlastníctva (Úřad průmyslového vlastnictví)
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Úrad pre štátnu pomoc (Úřad pro státní pomoc)

—

a ostatní státní fondy

Úřad pře finančný trh (Úřad pro finanční trh)

—

Česká národní banka

Národný bezpečnostný úrad (Národní bezpečnostní úřad)

—

Česká televize

Poštový úrad (Poštovní úřad)

—

Český rozhlas

Úrad na ochranu 3sobných údajov (Úřad na ochranu osobních

—

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

—

Česká konsolidační agentura

—

zdravotní pojišťovny

—

univerzity

údajů)
Kancelaria veřejného ochránců práv (Kancelář veřejného ochránce
práv)".
4.
31993 L 0037: Směrnice Rady 93/37/EHS ze dne ze 14. června
1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební
práce (Úř. věst. L 199. 5.8.1993, s. 54). ve znění:
—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv —
přistoupení Rakous<é republiky. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241. 29.8.1994. s. 21),

—

31997 L 0052: směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/52/ES
ze dne 13.10.199" Úř. vést. L 328. 28.11.1997. s. 1).

—

32001 L 0078: směrnice Komise 2001/78/ES ze dne 13.9.2001
(Úř. věst. L 285. 29.10.2001. s. 1).

a)

a další právní subjekty založené zvláštním zákonem, které pro
svou činnost a v souladu s rozpočtovými pravidly využívají pro
středků ze státního rozpočtu, státních fondů, příspěvků meziná
rodních institucí, rozpočtů okresních úřadů nebo rozpočtů
územně samosprávných celků.

XVII. ESTONSKO:

Subjekty:
—

Eesti Kunstiakadeemina (Estonská akademie umění)

—

Eesti Liikluskindlustuse Fond
pojištěnO

—

Eesti Muusikaakadeemia (Estonsko hudební akademie)

—

Eesti Póllumajandusúlikool (Estonská zemědělská univerzita)

—

Eesti Raadio (Estonský rozhlas)

—

Eesti Teaduste Akadeemia (Estonská akademie věd)

—

Eesti Televisioon (Estonská televize)

—

Hoiuste Tagamise Fond (Fond zabezpečení vkladů)

—

Hůvitusfond (Fond náhrad)

—

Kaitseliidu Peastaap (Ústředí obranného svazu)

—

Keemilise ja Bioloogilise Fiiúsika Instituut (Národní institut
chemické fyziky a biofyziky)

—

Keskhaigekassa (Ústřední fond zdravotního pojištění)

—

Kultuurkapital (Estonská kulturní nadace)

—

Notarite Koda (Notářská komora)

—

Rahvusooper Estonie (Estonská národní opera)

—

Rahvusraamatukogu (Estonská národní knihovna)

—

Tallinna Pedagoogikaúlikool (Tallinnská pedagogická univer
zita)

Fond národního majetku

—

Tallinna Tehnikaůlikool (Tallinnská technická univerzita)

Pozemkový fond

—

Tartu Ulikool (Tartuská univerzita)

V článku 25 se doplňují nové odrážky, které znějí:

(Estonský

fond

dopravního

„ — v České republ.ce. .obchodní rejstřík".

b)

—

v Estonsku. .Keskáriregister',

—

na Kypru, po zhotoviteli se požaduje předložení výpisu z Rady
pro registraci i kontrolu podnikatelů ve stavebním inženýrství
a výstavbě (luuBoúXio EYYPO9"1C KCU EXEVYOU EpYoXnTrtúv OIKOOOUIKÚV KCII Tcp-iKÚv Epyuv) podle zákona o registraci a kon
trole podnikán lů ve stavebním inženýrství a výstavbě,

—

v Lotyšsku, .U/.němumu registrs' (.obchodní rejstřík'),

—

v Litvě. Juridiriu asmenu registras',

—

v Maďarsku, .Cégnyilvántartás". .egyéni vállalkozók jegyzói
nyilvántartása',

—

na Maltě, uchazeč (nebo dodavatel) uvede své .numru ta' registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Mižjud (VAT) u n- numru talličenzja ta' ku:nmerč' a v případe společností své registrační
číslo vydané Maltským úřadem pro finanční služby,

—

v Polsku, .Krajimy Rejestr Sadowy" (Národní soudní rejstřík),

—

ve Slovinsku, .iodni register" a .obrtni register",

—

na Slovensku. Obchodný register";"

v příloze I „SEZNAM A KATEGORIE SUBJEKTŮ VEŘEJNÉHO
PRÁVA UVEDENÝCH V ČL. 1 PÍSM. b)" se doplňují nové údaje,
které znějí:
.XVI. ČESKÁ REPUBLIKA:
. —
—
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—

Další veřejnoprávní osoby, jejichž veřejné zakázky na stavební
práce podléhají státní kontrole.
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—

Specializětie bernu sociálás aprupes centri (specializovaná stře
diska sociální péče pro děti)

—

Specializětie valsts sociálás aprupes pansionáti (specializované
domovy státní sociální péče o starší osoby)

XVIII. KYPR:
—

Apyji Avá7rru£r|c Avupwmvou Auvauiicoú Kúnpou (Úřad rozvoje
lidských zdrojů)

—

Specializětie valsts sociálás aprupes un rehabilitácijas centri
(specializovaná střediska státní sociální péče a rehabilitace)

—

Apxn Kpcmxúv EKdéoEuv (Kyperský státní úřad pro veletrhy)

—

Valsts bibliotěkas (státní knihovny)

—

ETOTpo7třj ZiTrjpdjv KŮTtpou (Kyperská komise pro obilí)
—

Valsts muzeji (státní muzea)

—

EmornuoviKÓ TcvyiKÓ EmpcXníripio Kúnpou (Kyperská vědecká
a technická komora)

—

Valsts teátri (státní divadla)

—

GeaxpiKÓc Opyaviauóc. Kúnpou (Kyperské národní divadlo)
—

—

KimpiaKÓc OpYavtopóc A9\rrnouoú (Kyperská sportovní organi
zace)

Valsts un pašvaldlbu agentúras (státní agentury a agentury
místní samosprávy)

—

KunpidKÓc Opyaviouóc Touptouoú (Kyperská organizace pro
cestovní ruch)

—

—

KunptaKÓc Opyaviouóc \vamvHw; Tne (Kyperská společnost
pro rozvoj krajiny)

Valsts un pašvaldlbu pirmsskolas izglTtibas iestádes, kuras
registrětas IzglTtibas un zinátnes ministrijas izglítíbas iestážu
registra (státní a samosprávné předškolní vzdělávací instituce
zapsané v Rejstříku vzdělávacích institucí při Ministerstvu
školství a vědy)

—

Opyaviauóc, faopviKřic AoxpaXiocwc (Zemědělská pojišťovna)

—

—

Opyaviouóc Kunpiaicr|c ra\aKTOicouucr|c Biouqxaviac (Kyperské
sdružení mlékárenského průmyslu)

Valsts un pašvaldlbu interešu izglTtibas iestádes, kuras registrě
tas IzglTtibas un zinátnes ministrijas izglTtibas iestážu registra
(státní a samosprávné zájmové vzdělávací instituce zapsané
v Rejstříku vzdělávacích institucí při Ministerstvu školství
a vědy)

—

Opyaviouóc. NeoXaiac. Kúnpou (Kyperská rada mládeže)

—

Opyaviouóc XonuaroSorňoHiM; Ziévnc (Sdružení pro financo
vání bydlení)

—

—

EuufSoůXia Anoxémioefaiv (Úřady pro odpadní vody)

Valsts un pašvaldlbu profesionálás ievirzes izglítíbas iestádes,
kuras registrětas IzglTtibas un zinátnes ministrijas izglTtibas
iestážu registra (státní a samosprávné odborné vzdělávací
instituce zapsané v Rejstříku vzdělávacích institucí při Minis
terstvu školství a vědy)

—

luuBoúXia Zípavekov (Úřady pro jatka)

—

—

XXOXIKÍX; E<popÍ£c (Školské úřady)

—

Xonuarurnípto Afcuov Kúnpou (Kyperská burza)

Valsts un pašvaldlbu vispárějás izglTtibas iestádes, kuras
registrětas IzglTtibas un zinátnes ministrijas izglítíbas iestážu
registra (státní a samosprávné obecné vzdělávací instituce
zapsané v Rejstříku vzdělávacích institucí při Ministerstvu
školství a vědy)

—

ETtrrponřj KapoXouivoocíc Kúnpou (Kyperská komise pro cenné
papíry a devizy)

—

—

riavcniOTT|uio Kúnpou (Kyperská univerzita)

—

KEVTOUCÓC 4>opéa<; IcKmunc Karavoprjc Bapúv (Ústřední agentura
pro rovnoměrné! rozložení zatížení)

Valsts un pašvaldlbu pamata un vidějás profesionálás izglítíbas
iestádes un koledžas, kuras registrětas Izglítíbas un zinátnes
ministrijas izglTtibas iestážu registra (státní a samosprávné
základní a střední odborné vzdělávací instituce a vyšší školy
(první stupeň vyšších odborných vzdělávacích institucí)
zapsané v Rejstříku vzdělávacích institucí při Ministerstvu
školství a vědy)

—

Apxn Po&toxnXxópaonc Kúnpou (Kyperský úřad pro rozhlas a
televizi)

—

Valsts un pašvaldlbu augstakás izgtitíbas iestádes, kuras
registrětas IzglTtibas un zinátnes ministrijas izglítíbas iestážu
registra (státní a samosprávné vyšší vzdělávací instituce
zapsané v Rejstříku vzdělávacích institucí při Ministerstvu
školství a vědy)

—

Valsts zinátniskás
výzkumu)

—

Valsts vesellbas aprupes iestádes (státní zařízení zdravotní
péče)

XIX. LOTYŠSKO:

Kategorie:
—

Bezpejnas organizacijas, kuras nodibinájusi valsts vai
pašvaldiba un kuras tiek finansětas no valsts vai pašvaldibas
budžeta (neziskové organizace zřízené státem nebo místní
samosprávou, které jsou financovány ze státního rozpočtu
nebo z rozpočtů orgánů místní samosprávy)

institucijas

(státní

subjekty

vědeckého

23.9.2003
—
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4.

Awtoritá ghas-Sahha u s-Sigurta' fuq il-Post tax-Xoghol (Úřad
zdraví a bezpečnosti práce)

5.

Awtoritá tad-Djar (Úřad pro bydlenO

6.

Korporazzjoni ghax-Xoghol
zaměstnanost a školeni")

7.

Fondazzjoni ghas-Servizzi ghall-Harsien Sočjali (Nadace pro
služby sociálního zabezpečeni")

8.

Sedqa

9.

Appogg

u

t-Tahrig

(Společnost

pro

XXI. MAĎARSKO:

Subjekt)-:
—

—

—

—

—

10. Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Dižabilita* (Národní komise
pro postižené osoby)

a megyei, illetó eg a regionális fejlesztési tanács (okresní a kraj
ské rady pro rozvoj), az elkůlóníten állami pénzalap kezelóje
(řídící orgány samostatných státních fondů) a társadalombiztosítás igazgatási szerve (správní orgány sociálního zabezpe
čeno
a kóztestúlet (veřejnoprávní společnosti) és a kóztestůleti
kóltségvetési szerv (rozpočtový orgán veřejnoprávních společnostO, valamint a kózalapítvány (veřejnoprávní nadace)
a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság (Maďarská tisková
agentura, a. s.>, a kózszolgálati músorszolgáltatók (veřejno
právní rozhlas a televize), valamint
azok
a kozmúsorszolgáltatók, amelyek můkódését tóbbségében kózpénzból finanszírozzák (veřejní provozovatelé vysílání financovaní
zejména z veře;ných rozpočtů)
az Állami Pri .atizációs és Vagyonkezeló Részvénytársaság
(Maďarská společnost pro privatizaci a správu státních akciO
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (Maďarská rozvo
jová banka a. s.). az a gazdálkodó szervezet, melyben
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság ellenórzó részesedéssel rendelkezik (obchodní organizace, v nichž Maďarská
rozvojová banka a. s. vykonává dominantní vliv).

11. Bord tal-Koperattivi (Rada družstev)
12. Fondazzjoni ghač-Čentru tal-Kreativita' (Nadace pro centrum
tvořivosti)
13. Orkestra Nazzjonali (Národní orchestr)
14. Kunsill Malti ghax-Xjenza u Teknologija (Maltská rada pro
vědu a technologii)
15. Teatru Manoel (Divadlo Manoel)
16. Dar il-Mediterran ghall-Konferenzi (Středomořské konferenční
centrum)
17. Bank Čentrali ta' Malta (Maltská centrální banka)
18. Awtoritá ghas-Servizzi
finančních služeb)

Finanzjarji ta' Malta (Maltský úřad

19. Borža ta' Malta (Maltská burza)

20. Awtoritá dwar il-Lotteriji u 1-Loghob (Úřad pro loterie a hry)
Kategorie:

21. Awtoritá ta' Malta dwar ir-Rižorsi (Maltský úřad pro zdroje)

—

eg ves kózpomi és ónkormányzati
(některé rozpočtové orgány)

kóltségvetési

szervek

—

alapítvány (nadace), társadalmi szervezet (organizace občanské
společnosti), kózhasznú társaság (veřejně prospěšné společ
nosti), biztosító egyesíilet (pojišťovací sdružení), vízikózmú-társulat (sdružení veřejné prospěšných vodních děl)
obchodní organizace zřízené za účelem veřejného zájmu nebo
kontrolované veřejnoprávními subjekty nebo financované
zejména z veřejnoprávního rozpočtu.

XXII. MALTA:
1.

Kunsill Malti grall-Ižvilupp Ekonomiku u Sočjali (Maltská rada
pro hospodářský a sociální rozvoj)

2.

Awtoritá tax-Xandir (Úřad pro vysílánO

3.

MITTS Ltd. (Maltská společnost pro informační technologie
a vzdělávací služby s.r.o.)

22. Kunsill Konsultattiv dwar 1-Industrija tal-Bini (Poradní rada pro
stavební průmysl)
23. Istitut ghall-Istudju
ruchu)

tat-Turižmu

(Institut studií

cestovního

24. Awtoritá tat-Turižmu ta' Malta (Maltský úřad pro cestovní
ruch)
25. Awtoritá ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni (Maltský úřad pro
spoje)
26. Korporazzjoni Maltija ghall-Ižvilupp (Maltská rozvojová spo
lečnost)
27. Istitut ghall-Promozzjoni ta' 1-Intrapriži Žghar (IPSE s.r.o.)
28. Awtoritá ta' Malta dwar 1-Istandards (Maltský úřad pro norma
lizaci)
29. Awtoritá ta' Malta ta' 1-lstatistika (Maltský statistický úřad)
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30. Laboratorju Nazzjonali ta' Malta (Maltská národní laboratoř)

23.9.2003

—

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej
(Technicko-humanistická akademie v Bielsku-Biale)

—

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
(Hornicko-hutnická akademie Stanislawa Staszíce v Kra
kově)

—

Politechnika Bialostocka (Biah/stocká polytechnika)

—

Politechnika
nika)

—

Politechnika Gdaňská (Gdaňská polytechnika)

—

Politechnika Koszaliňska (Koszalinská polytechnika)

—

Politechnika Krakowska (Krakovská polytechnika)

—

Politechnika Lubelska (Lublinská polytechnika)

—

Politechnika Lódzka (Lodžská polytechnika)

—

Politechnika Opolska (Opolská polytechnika)

—

Politechnika Poznaňská (Poznaňská polytechnika)

—

Politechnika Radomska im. Kazimierza Pulaskiego
(Radomská polytechnika Kazimierza Pulawského)

—

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza
(Rzeszówská polytechnika Ignacy Lukasiewicze)

31. Metco Ltd
32. MGI/Mimcol
33. Maltapost plc
34. Gozo Channel Co Ltd
35. Awtoritá ta' Malta dwar 1-Ambjent u 1-Ippjanar (Maltský úřad
pro životní prostředí a plánováni*)

Czestochowska

(Czestochowská

polytech

36. Fondazzjoni ghas-Servizzi Medid (Nadace pro lékařské služby)
37. Sptar Zammit Clapp (Nemocnice Zammit Clapp)
38. Centru Malti ghall-Arbitragg (Maltské rozhodčí centrum)
39. Kunsilli Lokali (místní rady)
XXIII. POLSKO:
1.

Uniwersytety i szkoh/ wyžsze, wyžsze szkoh/ pedagogiczne,
ekonomiczne, rolnicze, artystyczne, téologiczne m.in. (Univer
zity a vysoké školy, pedagogické, ekonomické, zemědělské,
umělecké, teologické vysoké školy atd.)
—

Uniwersytet w Biah/mstoku (Univerzita v Biah/stoku)

—

Uniwersytet Gdaňski (Gdaňská univerzita)

—

Uniwersytet Slaski (Slezská univerzita v Katovicích)

—

Politechnika Szczeciňska (Štětínská polytechnika)

—

Uniwersytet jagielloňski w Krakowie (Jagellonská univer
zita v Krakově)

—

Politechnika Slaska (Slezská polytechnika v Hlivicích)

—
—

Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszyňskiego (Univerzita
kardinála Stefana Wysziňského ve Varšavě)

Politechnika Swietokrzyska (Šwietokrzyzská polytechnika
v Kielcích)

—

Politechnika Warszawska (Varšavská polytechnika)

—

Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublinská katolická univer
zita)

—

Politechnika Wroclawska (Vratislavská polytechnika)

—

Akademia Morska w Gdyni (Námořní akademie v Gdyni)

—

Wyžsza Szkola Morska w Szczecinie (Vyšší námořní škola
ve Štětině)

—

Akademia
Ekonomiczna
im. Karola Adamieckiego
w Katowicach (Ekonomická akademie Karola Adamieckého v Katovicích)

—

Akademia Ekonomiczna w Krakowie (Ekonomická akade
mie v Krakově)

—

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (Ekonomická akade
mie v Poznani)

—

Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej (Univerzita Marie
Curie-Sklodowské v Lublinu)

—

Uniwersytet tódzki (Lodžská univerzita)

—

Uniwersytet Opolski (Opolská univerzita)

—

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Univerzita Adama
Mickiewicze v Poznani)

—

Uniwersytet Mikolaja
Koperníka v Toruni)

—

Uniwersytet Szczeciňski (Štětínská univerzita)

—

Uniwersytet Warmiňsko-Mazurski w Olsztynic (Varmijsko-mazurská univerzita v Olsztynu)

—

Szkola Glówna
Varšavě)

—

Uniwersytet Warszawski (Varšavská univerzita)

—

Akademia Ekonomiczna im.Oskara Langego we Wroclawiu (Ekonomická akademie Oskara Langeho ve Vratislavi)

—

Uniwersytet Wroclawski (Vratislavská univerzita)
—

—

Uniwersytet Zielonogórski (Zielonogórská univerzita)

Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego
goszczská akademie Kazimíra Velikého)

Kopernika

(Univerzita

Mikoláše

Handlowa

(Hlavní obchodní škola ve

(Byd-

23.9.2003
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—

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloňskiego w Kra
kowie (Collegium Medicum Jagellonské univerzity v Kra
kově)

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Akademie speciální pedagogiky Marie Grzegorzewské ve Varšavě)

—

Akademia Medyczna
v Lublinu)

—

Akademia Podlaska
v Siedlcích

—

Akademia Medyczna w Lodži (Lékařská akademie v Lodži)

—

Akademia Šwietokrzyska im. Jana
Kochanowskiego
w Kielcach (Swietokrzyzská akademie Jana Kochanowského v Kklcích)

—

Akademia
Medyczna im. Karola
Marcinkowskiego
w Poznaniu (Lékařská akademie Karola Marcinkowského
v Poznani)

—

Pomorska Akademia Pedagogiczna w Shipsku (Pomořanská pedagogická akademie ve Shipsku)

—

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie (Pomořanská
lékařská akademie ve Štětině)

—

Wyžsza Szkola Filozoficzno-Pedagogiczna .Ignatianum'
w Krakowie (Vyšší škola filozoficko-pedagogická .Ignatia
num' v Krakově)

—

Akademia Medyczna w Warszawie (Lékařská akademie ve
Varšavě)

—

Wyžsza Szkola Pedagogiczna im.Tadeusza Kotarbiňskiego
w Zielonei Górze (Vyšší škola pedagogická Tadeusze
Kotarbiňského v Zielone Górze)

—

Akademia Medyczna im. Piastów Šlaskich we Wroclawiu
(Lékařská akademie Slezských Piastovců ve Vratislavi)

—

Wyžsza Sz<ota Pedagogiczna w Czestochowie (Vyšší škola
pedagogická v Czestochowé)

—

Centrum Medyczne Ksztalcenia Podyplomowego (Lékařské
centrum pro postgraduální vzdělávání)

—

Wyžsza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie (Vyšší škola
pedagogická v Rzeszówé)

—

Chrzešcijaňska Akademia Teologiczna w Warszawie (Kře
sťanská teologická akademie ve Varšavě)

—

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Šniadeckich
w Bydgosz:zy (Technicko-zemědělská akademie J. J. Šnia
deckich v Hvdgoszczi)

—

Papieski Wydzial Teologiczny w Poznaniu (Papežská teo
logická fakulta v Poznani)

—
—

Akademia Rolnicza im.Hugona Kottateja w Krakowie
(Zemědělská akademie Huga Kotlataje v Krakově)

Papieski Fakultet Teologiczny we Wroclawiu (Papežská
teologická fakulta ve Vratislavi)

—

Akademia Rolnicza w Lublinie (Zemědělská akademie
v Lublinu)

—

Papieski Wydzial Teologiczny w Warszawie (Papežská teo
logická fakulta ve Varšavě)

—

Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (Zemědělská akademie Augusta Cieszkowského
v Poznani)

—

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Vojenská námořní akademie Hrdinů
z Westerplatte v Gdyni)

—

Akademia Rolnicza w Szczecinie (Zemědělská akademie
ve Stinně)

—

Akademia Obrony Narodowej (Akademie národní obrany)

—

Szkola Glčwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
(Hlavní zemědělská škola ve Varšavě)

—

Wojskowa Akademia Tcchniczna im. Jaroslawa Dabrowskiego w Warszawie (Vojenská technická akademie Jaro
slawa Dabrowského)

—

Akademia Rolnicza we Wroclawiu (Zemědělská akademie
ve Vratislavi)

—

Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Boleslawa
Szareckiego w Lodži (Vojenská lékařská akademie div.
gen. Boleslawa Szareckého v Lodži)

—

Akademia Medyczna w Biah/mstoku (Lékařská akademie
v Biah/stoku)
—

Wyžsza Szkola Oficerska im. Tadeusza Košciuszki we
Wroclawiu (Vyšší důstojnická škola Tadeusze Košciuszka
ve Vratislavi)

—

Wyžsza Szkola Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej
im. Romualda Traugutta (Vyšší důstojnická škola protiletecké obrany Romualda Traugutta)

—

Wyžsza Szkola Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu
(Vyšší důstojnická škola gen. Józefa Bema v Toruni)

—

Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie (Pedago
gická akadomie KEN v Krakově)

—

—

w

Siedlcach

(Podlaská

akademie

Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Lékařská akademie Ludwika Rydygiera v Bydgoszczi)

—

Akademia Medyczna w Gdaňsku
v Gdaňsku)

(Lékařská

akademie

—

Šlaska Akademia Medyczna w Katowicach (Slezská lékař
ská akademie v Katovicích)

w

Lublinie

(Lékařská

akademie

fen
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Wyžsza Szkola Oficerska Sil Powietrznych w Deblinie
(Vyšší důstojnická škola letecká v Deblinu)

—

Wyžsza Szkola Policji w Szczytnie (Vyšší policejní škola
ve Szczytně)

—

—

—

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w War
szawie (Divadelní akademie Aleksandra Zelwerowicze ve
Varšavě)

—

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jedrzeja
Šniadeckiego w Gdaňsku (Akademie tělesné výchovy
a sportu Jedrzeje Šniadeckého v Gdaňsku)

—

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach (Akade
mie tělesné výchovy v Katovicích)

—

Akademia Wychowania Fizycznego im. Br.onislawa Czecha w Krakowie (Akademie tělesné výchovy Bronislawa
Czecha v Krakově)

—

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (Akademie tělesné výchovy Eugeniusze
Piaseckého v Poznani)

—

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego
w Warszawie (Akademie tělesné výchovy Józefa Pilsudského ve Varšavě)

—

Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu (Aka
demie tělesné výchovy ve Vratislavi)

Akademia Muzyczna im. Stanisiawa Moniuszki w Gdaň
sku (Hudební akademie Stanisiawa Moniuszka v Gdaňsku)

—

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Hudební akademie Karola Szymanowského
v Katovicích)

—

Akademia Muzyczna
v Krakově)

—

Akademia Muzyczna im. Gražyny i Kiejstuta Bacewiczów
w Lodži (Hudební akademie Gražyna a Kiejstuta Bacewiczových v Lodži)

—

—

Szkola Gtówna Shlžby Požarniczej w Warszawie (Hlavní
škola protipožární ochrany ve Varšavě)
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (Hudební akademie Felikse Nowowiejského
v Bydgoszczi)

w Krakowie (Hudební akademie

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu (Hudební akademie Ignacy Jana Paderewského
v Poznani)

23.9.2003

2.

Paňstwowe i samorzadowe instytucje kultury (státní a samo
správné kulturní instituce)

3.

Parki narodowe (národní parky)

—

Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie
(Hudební akademie Fryderyka Chopina ve Varšavě)

4.

Agencje paňstwowe dzialajace w formie spolek (státní agen
tury ve formě společností)

—

Akademia Muzyczna im. Karola Lipiňskiego we Wroclawiu (Hudební akademie Karola Lipiňského ve Vratislavi)

5.

Paňstwowe Gospodarstwo Lešne .Lasy
správa lesů)

—

Akademia Sztuk Pieknych w
výtvarných, umění ve Gdaňsku)

—

Akademia Sztuk Pieknych w
výtvarných: umění v Katovicích)

—

Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie
(Akademie výtvarných umění Jana Matějka v Krakově)

—

Akademia Sztuk Pieknych im. Wladystawa Strzemiňskiego
w Lodži (Akademie výtvarných umění Wbdyslawa Strzemiňského v Lodži)

—

Akademia Sztuk Pieknych
výtvarných umění v Poznani)

w

Akademia Sztuk Pieknych w
výtvarných umění ve Varšavě)

(Státní

Gdaňsku

(Akademie

6.

Podstawowe,
gimnazjalne
i
ponadgimnazjalne
publiczne (veřejné základní a střední školy)

Katowicach

(Akademie

7.

Publiczni nadawcy radiowi i telewizyjni (veřejnoprávní provo
zovatelé rozhlasu a televize)

Poznaniu

(Akademie

8.

—

Telewizja Polska S. A. (Polská televize, a. s.)

—

Polskie Rádio S. A. (Polský rozhlas, a. s.)

Warszawie

szkoh/

Publiczne muzea, teatry, biblioteki i inne publiczne placówki
kulturym. in.: (veřejná muzea, divadla, knihovny, jiné veřejné
kulturní instituce atd.)
—

—

Paňstwowe'

(Akademie

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie (Národní kul
turní středisko ve Varšavě)

-— Centrum Animacji Kultury (Středisko animované kultury)
—

—

—

Akademia Sztuk Pieknych we
výtvarných umění ve Vratislavi)

Wroclawiu , (Akademie
—

Zacheta - Paňstwowa Galeria Sztuki w Warszawie
(Zacheta - Státní umělecká galerie ve Varšavě)

Paňstwowa Wyžsza Szkola Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie (Státní vyšší divadelní škola Ludwika
Solského v Krakově)

—

Centrum Sztuki Wspókzesnej - Zámek Ujazdowski
w Warszawie (Středisko současného umění - Ujazdowský
zámek ve Varšavě)

Paňstwowa Wyžsza Szkola Filmowa, Telewizyjna i Tea
tralna im. Leona Schillera w todzi (Státní vyšší filmová,
televizní a divadelní škola Leona Schillera v Lodži)

—

Centrum Rzežby Polskiej w Oroňsku (Středisko polského
sochařství v Oroňsku)

23.9.2003
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—

Miedzynarxlovve Centrum Kultury w Krakowie (Meziná
rodní kulturní centrum v Krakově)

—

Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie (Velké
divadlo - Národní opera ve Varšavě)

—

Centrum Mie*dzynarodowej Wspórpracy Kulturalnej Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie (Středisko pro
mezinárodní kulturní spolupráci - Institut Adama Mickiewicze ve Varšavě)

—

Filharmonia Narodowa w Warszawie (Národní filharmo
nie ve Varšavě)

—

Dom Pracv Twórczej w Wigrach (Dům umění ve Wigrách)

—

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach (Dům umění
v Radziejowicích)

—

Bibliotéka Narodowa w Warszawie (Národní knihovna ve
Varšavě)

—

Nac zelná Dyrekcja Archiwów Paňsrwowych (Hlavní ředi
telství státních archivů)

—

Muzeum Narodowe w Krakowie (Národní muzeum v Kra
kově)

—

Muzeum Narodowe
v Poznani)

—

Muzeum Narodowe w Warszawie (Národní muzeum ve
Varšavě)

—

w

Poznaniu

(Národní

9.

XXIV. SLOVINSKO:
—

občine (obce)

—

javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa
(veřejné subjekty v oblasti výchovy, vzdělávání a sportu)

—

javni zavodi s področja zdravstva (veřejné subjekty v oblasti
zdravotnictví)

—

javni zavodi s področja socialnega varstva (veřejné subjekty
v oblasti sociálního zabezpečení)

—

javni zavodi s področja kultuře (veřejné subjekty v oblasti kul
tury)

—

javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti (veřejné sub
jekty v oblasti výzkumu)

—

javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva (veřejné sub
jekty v oblasti zemědělství a lesnictví)

—

javni zavodi s področja okolja in prostora (veřejné subjekty
v oblasti životního prostředí a územního plánování)

—

javni zavodi s področja gospodarskih dejavnosti (veřejné sub
jekty v oblasti hospodářství)

—

javni zavodi s področja malega gospodarstva in turizma
(veřejné subjekty v oblasti živností a cestovního ruchu)

—

javni zavodi s področja javnega reda in varnosti (veřejné sub
jekty v oblasti pořádku a bezpečnosti)

—

agencije (agentury)

—

skladi socialnega zavarovanja (fondy sociálního zabezpečení)

—

javni skladi na ravni državě in na ravni občin (veřejné fondy
na úrovni státu a obcí)

muzeum

Zámek Krolewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury
Narodowej (Královský hrad ve Varšavě - Památník
národních dějin a kultury)

—

Zámek Krolewski na Wawelu Paňstwowe Zbiory Sztuki
w Krakowie (Královský hrad Wawel - Státní umělecké
sbírky v Kiakově)

—

Muzeum Zup Krakowskich w Wieliczce (Muzeum kra
kovských solných dolů ve Wieliczce)

—

Paňstwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Ošwiecimiu
(Státní mu/.eum Auschwitz-Birkenau v Osvětimi)

—

Paňstwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie (Státní
muzeum Majdanek v Lublinu)

—

M u z e u m S:utthof w Sztutowie (Muzeum Stutthof ve S z t u towě)

—

Muzeum Zamkowe w Malborku (Hradní muzeum v Malborku)

—

Centrálně Muzeum Morskie w Gdaňsku (Ústřední mořské
muzeum v Gdaňsku)

—

Muzeum .{.azienki Królewskie' - Zespól Palacowo-Ogrodowy w Warszawie (Muzeum .Lazienki Królewskie' Zámecký a zahradní komplex ve Varšavě)

Publiczne placówki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe
oraz inne placówki badawcze (veřejné výzkumné instituce,
výzkumné a rozvojové instituce a jiné výzkumné instituce)

— Družba za avtoceste v RS (Společnost pro silnice v RS)

—

Muzeum Palác w Wilanowie (Zámecké muzeum ve Wilanowé)

—

Muzeum Wojska Polskiego (Muzeum polských vojsk)

—

Teatr Narodowy
Varšavě)

—

w

Warszawie

(Národní

divadlo

ve

Narodowy Starý Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Kra
kowie (Národní staré divadlo Heleny Modrzejewské v Kra
kově)

—

Pošta Slovenije (Slovinská pošta)

XXV. SLOVENSKO:
Zadavatel je vymezen v § 3 odst. 1 zákona č. 263/1999
Z. z. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako:
1.

státní rozpočtová organizace (např. ministerstva, jiné orgány
státní správy) nebo státní příspěvková organizace (např. uni
verzity, vysoké školy) a státní účelový fond

2.

samosprávný kraj, obec, rozpočtová organizace samospráv
ného kraje nebo obce

3.

zdravotní pojišťovna

4.

právnická osoba zřízená zákonem jako veřejnoprávní instituce
(např. Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, Sociálna
poisťovňa)

5.

Fond národního majetku Slovenské republiky
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6.

Slovenský pozemkový fond

MALTA

7.

zájmové sdružení právnických osob, které vytvořili zadavatelé
uvedení v bodech 1) až 3)".

Korporazzjoni ghas-Servizzi ta' 1-Ilma (Společnost vodních služeb).

5.
31993 L 0038: Směrnice Rady 93/38/EHS ze dne 14. června
1993 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími
v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací
(Úř. věst. L 199. 9.8.1993, s. 84), ve znění:

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

31998 L 0004: směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/4/ES
ze dne 16. února 1998 (Úř. věst. L 101, 1.4.1998, s. 1),

—

32001 L 0078: směrnice Komise 2001/78/ES ze dne 13.9.2001
(Úř. věst L285.29.10.2001, s. 1).

POLSKO

Przedsiebiorstwa
wodociagowo-kanalizacyjne
w
rozumieniu
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu šcieków prowadzace dzialalnošč gospodarcz^ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode
lub zbiorowego odprowadzania šcieków. (Vodárny a kanalizace ve
smyslu zákona ze dne 7. června 2001 o hromadném zásobování
vodou a odstraňování odpadních vod).

SLOVINSKO

a)

V příloze I „ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ VÝROBY,
A DISTRIBUCE PITNÉ VODY" se doplňují slova:

Podjetja, ki črpajo, izvajajo přenos ali dobavo pitné vode, skladno
s koncesijskim aktom, izdanim na podlagi Zákona o varstvu okolja
(Uradni úst RS, 32/93, 1/96) in odloki občin. (Subjekty zajišťující
výrobu, dopravu a distribuci pitné vody, v souladu s koncesí vyda
nou podle zákona o ochraně životního prostředí (Uradni list RS,
32/93, 1/96) a v souladu s rozhodnutími vydanými obcemi).

DOPRAVY

„ČESKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKO

Všechny subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující vodu
jako veřejně prospěšnou službu (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994
Sb., o zadávání veřejných zakázek).

Zadavatel je vymezen v § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 263/1999 Z. z.
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako práv
nická osoba, která podniká ve vodním hospodářství výrobou
a provozováním veřejných rozvodů pitné vody, provozuje veřejné
kanalizace nebo čistírny odpadních vod (např. Západoslovenské
vodárně a kanalizácie, Stredoslovenské vodárně a kanalizácie,
Východoslovenské vodárně a kanalizácie).":

ESTONSKO
Subjekty činné podle článku 5 zákona o veřejných zakázkách (RT
I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I
2001, 56 332).

KYPR

Vodárny zajišťující distribuci vody v obecních a jiných oblastech
podle zákona o zásobování vodou (obce a jiné oblasti), Cap. 350.
(Ta XuupoúXia YoaxoTtpopřjdaac nou oiavčuouv vepó az SnuortKÓ; Kai
ÓXXEC ncpioxčc, ouvaua TOU rapi YoaT07toouř|9eiac. AnuonKwv Kai
AXXWV Ileptoxúv Nóuou, Kop. 350).

LOTYŠSKO

Veřejnoprávní subjekty místní samosprávy, které vyrábějí a distri
buují pitnou vodu do vodovodních sítí jako veřejně prospěšnou
službu.

LITVA

Orgány zajišťující výrobu, dopravu a distribuci pitné vody podle
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens jstatymas (Žin., 2001, Nr.
64-2327) a Lietuvos Respublikos vandens jstatymas (Žin., 1997,
Nr. 104-2615) v souladu s ustanoveními Lietuvos Respublikos
viešuju pirkimu jstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

MAĎARSKO

Subjekty, které vyrábějí, dopravují a distribuují pitnou vodu podle
zákona LVII z roku o vodním hospodářství (1995. évi LVU. tórvény
a vízgazdálkodásról).

b)

V příloze II „ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ VÝROBY, DOPRAVY
A DISTRIBUCE ELEKTŘINY" se doplňují slova:

„ČESKÁ REPUBLIKA

Zadavatel je vymezen v § 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek jako České energetické závody, a.s.
a 8 regionálních distribučních společností: Středočeská energetická
a.s.. Východočeská energetická, a.s., Severočeská energetická a.s.,
Západočeská energetická, a.s., jihočeská a.s., Pražské energetické
závody, a.s., Jihomoravská energetická, a.s., Severomoravská ener
getická, a.s.; tyto subjekty vyrábějí nebo dopravují elektřinu na
základě energetického zákona č. 458/2000 Sb.

ESTONSKO

Subjekty činné podle článku 5 zákona o veřejných zakázkách (RT
I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I
2001, 56 332).

KYPR

Kyperský úřad pro elektřinu zřízený zákonem o rozvoji v odvětví
elektřiny, Cap. 171. (H Apyr) HXciapiopoú Kúnpou nou cyKa9i5pú9r|KE ano TOV rapi Avanrú&Euc rlXciccpiouoú Nóuo, Kap. 171).
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LOTYŠSKO

ESTONSKO

Valsts akciju sabiedňba .Latvenergo' (Státní akciová společnost .Lat
venergo').

Subjekty činné podle článku 5 zákona o veřejných zakázkách (RT
I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I
2001, 56 332).

LIT\'A

LOTYŠSKO

Subjekty zajišťující výrobu, dopravu a distribuci elektřiny podle
Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymas (Žin., 2000,
Nr. 66-1984) v souladu s ustanoveními Lietuvos Respublikos
viešuju pirkimu istatymas (Žin.. 2002, Nr. 118-5296).

Valstybés jmoné Igraiinos atominé elektřině (Státní, podnik jaderná
elektrárna Ignalina) zřízená podle Lietuvos Respublikos branduolinés energijos jstatvmas (Žin.. 1996. Nr. 119-2771).

MAĎARSKO

Subjekty zajišťující výrobu, dopravu nebo distribuci elektřiny na
základe povolení pc-dle zákona CX z roku 2001 o elektřině (2001.
évi CX. tórvény a villamos energiáról).

MALTA

Akciju sabicdriba .Latvijas gáze' (Státní akciová společnost .Latvijas
gáze').
Veřejnoprávní subjekty
dodávky tepla.

místní

samosprávy

zajišťující

veřejné

LITVA
Subjekty zajišťující dopravu a distribuci zemního plynu podle Lie
tuvos Respublikos gamtiniu dujy jstatymas (Žin., 2000, Nr. 892743) v souladu s ustanoveními Lietuvos Respublikos viešyju pirkimy jstatymas (Žin.. 2002, Nr. 118-5296).

Orgány místní samosprávy nebo sdružení těchto orgánů zajišťující
veřejné dodávky tepla v souladu s ustanoveními Lietuvos Respubli
kos viešuju pirkimu jstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

MAĎARSKO
Korporazzjoni Enemalte (Společnost Enemalta).
Subjekty zajišťující dopravu a distribuci zemního plynu na základě
povolení podle zákona XLI z roku 1994 o dodávkách zemního
plynu (1994. évi XLI. tórvény a gázszolgáltatásról).

POLSKO

Przedsiebiorstwa eiergetyczne w rozumieniu ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Energetické podniky ve
smyslu zákona ze die 10. dubna 1997 o energetice).

SLOVINSKO

MALTA

ELES - Elektro Slovenija, podjetja. ki proizvajajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99),
podjetja. ki izvajajo transport električne energije, skladno z Ener
getskim zakonom (Uradni list RS. 79/99), podjetja, ki dobavljajo
električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list

Korporazzjoni Enemalta (Společnost Enemalta).

RS.

(ELES

-

Elektro Slovenija,

podniky,

které

zajišťují

výrobu, rozvod a distribuci elektřiny podle zákona o energetice
(Uradni list RS. 79/V9)).

c)

Subjekty zajišťující dopravu a distribuci tepla na základě povolení
podle podle zákona XLI z roku 1998 o službách dálkového
vytápění (1998. évi XVIII. tórvény a távhószolgáltatásról).

POLSKO
Przedsiebiorstwa

energetyczne

w

rozumieniu

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

ustawy

z

dnia

(Energetické podniky ve

smyslu zákona ze dne 10. dubna 1997 o energetice).

SLOVENSKO

SLOVINSKO

Zadavatel je vymezen v § 3 odstavci 2 a 3 zákona č. 263/1999 Z.
z. o veřejných zakázkách', ve znění pozdějších předpisů, jako práv
nická osoba, která podniká ve energetických odvětvích výrobou,
nákupem a rozvodem elektřiny a přenosem elektřiny (zákon
č. 70/1998 Z. z., ve zněm pozdějších předpisů - např. Slovenské
elektrárně a.s.. Regionálně rozvodné závody).";

Podjetja, ki opravljajo transport ali distribucijo plina s skladu
z Energetskim zakonom (Ur. 1. RS, št. 79/99) in podjetja, ki oprav
ljajo transport ali distribucijo toplote v skladu z odloki občin.

V příloze III „ZADWATELÉ V ODVÉTVÍ DOPRAVY A DISTRI
BUCE ZEMNÍHO PLYNU A TEPLA" se doplňují slova:

„ČESKÁ REPUBLIKA

Všechny subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující plyn
nebo teplo do veřejných sítí jako veřejně prospěšnou službu (§ 2
písm. b) zákona č. 199/1994 Sb.. o zadávání veřejných zakázek).

Podniky zajišťující dopravu a distribuci zemního plynu podle ener
getického zákona (Ur. 1. RS, št. 79/99) a podniky zajišťující
dopravu a distribuci tepla podle rozhodnutí vydaných obcemi.
SLOVENSKO
Zadavatel je vymezen v § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 263/1999 Z. z.
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako práv
nická osoba, která podniká ve energetických odvětvích výrobou,
nákupem a rozvodem zemního plynu a tepla a přenosem zemního
plynu (zákon č. 70/1998 Z. z., ve znění pozdějších předpisů např. Slovenský plynárenský priemysel).";
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d)

V příloze IV „ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ PRŮZKUMU A TĚŽBY
ROPY A ZEMNÍHO PLYNU" se doplňují slova:

„ČESKÁ REPUBLIKA

Obchodní společnosti provádějící průzkum a těžbu ropy
a zemního plynu (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání
veřejných zakázek).

e)

23.9.2003

V příloze V „ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ PRŮZKUMU A TĚŽBY
UHLÍ NEBO JINÝCH PEVNÝCH PALIV" se doplňují slova:

„ČESKÁ REPUBLIKA

Obchodní společnosti provádějící průzkum a těžbu uhlí nebo
jiných druhů paliv (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadá
vání veřejných zakázek).

ESTONSKO
ESTONSKO
Subjekty činné podle článku 5 zákona o veřejných zakázkách (RT
I 2001. 40, 224) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I
2001, 56 332).

Subjekty činné podle článku 5 zákona o veřejných zakázkách (RT
I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I
2001, 56 332).

LITVA

Subjekty činné podle Lietuvos Respublikos žemés gelmiu jstatymas
(zákon Litevské republiky o podzemí) (Žin., 2001, Nr.3 5-1164) v
souladu s ustanoveními Lietuvos Respublikos viešyjy pirkimu jsta
tymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296)..

MAĎARSKO

Subjekty provádějící průzkum a těžbu ropy a zemního plynu na
základě povolení nebo koncese podle zákona XLVIII z roku 1993
o hornictví (1993. évi XLVIII. tórvény a bányászatról).

MALTA

Zákon o benzínu (výrobě benzínu) (Cap. 156) a prováděcí předpisy
k tomuto zákonu a zákon o kontinentálním šelfu (Cap. 194) a pro
váděcí předpisy k tomuto zákonu. '

LITVA

Subjekty zajišťující zajišťující průzkum a těžbu rašeliny podle Lie
tuvos Respublikos žemés gelmiu jstatymas (Žin., 2001, Nr. 351164) v souladu s ustanovenkmi Lietuvos Respublikos viešujy pir
kimu jstatymas (Žin.. 2002, Nr. 118-5296).

MAĎARSKO

Subjekty zajišťující průzkum a těžbu uhlí nebo jiných pevných
paliv na základě povolení nebo koncese podle zákona XLVIII
z roku
1993 o hornictví (1993. évi XLVIII. tórvény
a bányászatról).

POLSKO

POLSKO

Podmioty prowadzgce dziaialnošč polegajaca na poszukiwaniu,
rozpoznawaniu mjejsc wystepowania lub wydobywaniu gazu
ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, wegla
brunatnego, wegla kamiennego lub innych paliw stalých na pod
stavné ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Subjekty působící v' odvětví průzkumu, vyhledávání ložisek
nebo vývoje zemního plynu, ropy a jejich přírodních derivátů,
hnědého uhlí, černého uhlí nebo jiných pevných paliv na základě
zákona ze dne 4. února 1994 o geologii a hornictví).

Podmioty prowadzace dziaialnošč polegajaca na poszukiwaniu,
rozpoznawaniu miejsc wystepowania lub wydobywaniu gazu
ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, wegla
brunatnego, wegla kamiennego lub innych paliw stah/ch na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Subjekty působící v odvětví průzkumu, vyhledávání ložisek
nebo vývoje zemního plynu, ropy a jejich přírodních derivátů,
hnědého uhlí, černého uhlí nebo jiných pevných paliv na základě
zákona ze dne 4. února 1994 o geologii a hornictví).

SLOVINSKO
SLOVINSKO

Podjetja, ki opravljajo raziskovanje in izkoríščajo nafto, skladno
z Zakonom o rudarstvu(Uradni list RS, 56/99) (Podniky, které pro
vozují těžbu a zpracování ropy podle horního zákona (Uradni list
RS. 56/99)).

SLOVENSKO

Zadavatel je vymezen v § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 263/1999 Z. z.
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako práv
nická osoba, která podniká v geologických činnostech a hor
nických Činnostech vyhledáváním ložisek ropy a těžbou ropy nebo
zemního plynu.";

Podjetja, ki opravljajo raziskovanje in izkoríščajo premog, skladno
z Zakonom o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99) (Podniky, které
provozují těžbu a zpracování uhlí podle horního zákona (Uradni
list RS, 56/99)).

SLOVENSKO

Zadavatel je vymezen v § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 263/1999 Z. z.
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako práv
nická osoba, která podniká v geologických činnostech a hor
nických činnostech vyhledáváním ložisek uhlí a těžbou uhlí
a jiných pevných paliv.";
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23.9.2003
f)

V příloze VI „ZADAVATELÉ
SLUŽEB" se doplňují slova:

V

ODVĚTVÍ

ŽELEZNIČNÍCH

—

PKP Przewozy Regionálně sp. z o.o.

—

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A).
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„ČESKÁ REPUBLIKA
SLOVINSKO
Provozovatelé věřené doprav)' a poskytovatelé služeb veřejné
železniční dopravy (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadá
vání veřejných zakázek).

Slovenské železnice, d.d.

SLOVENSKO

ESTONSKO

Zadavatel je vymezen v § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 263/1996 Z. z.
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako práv
nická osoba, která provozuje železniční dopravu (zákon
č. 164/1996 Z. z., ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 258/1993 Z. z. ve znění pozdějších předpisů - např. Železnice
Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť a.s.)":

Subjekty činné pode článku 5 zákona o veřejných zakázkách (RT
I 2001. 40, 224) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I
2001, 56 332).

LOTYŠSKO
g)
Valsts akciju sabiedriba .Latvijas dzelzcejš' (Státní akciová společ
nost .Latvijas dzelzceds').

Valsts akciju sabiedriba .Vainodes dzelzcejš' (Státní akciová společ
nost .Vaiňodes dzebceds').

LITVA

AB .Lietuvos geležinkeliai' činná podle Lietuvos Respublikos
geležinkelio transporto kodeksas (Zin., 1996. Nr. 59-1402) a jiné
subjekty činné v oblasti železničních služeb v souladu s ustano
veními Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu jstatymas (Zin.,
2002, Nr. 118-529C).

V příloze VII „ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ MĚSTSKÝCH ŽELEZ
NIČNÍCH, TRAMVAJOVÝCH, TROLEJBUSOVÝCH NEBO AUTO
BUSOVÝCH SLUŽEB" se doplňují slova:

„ČESKÁ REPUBLIKA

(§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zaká
zek).

ESTONSKO

Subjekty činné podle článku 5 zákona o veřejných zakázkách (RT
I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I
2001, 56 332).

MAĎARSKO

LOTYŠSKO

Subjekty poskytujíc' služby veřejné železniční dopravy na základě
zákona XCV z roku 1993 o železnicích (1993. évi XCV. tórvény
a vasútról) a na základě povolení podle vyhlášky ministra dopravy
a vodního hospodářství č. 15/2002. (II. 27.) KóViM rendelet
a vasútvállallatok múkódésének engedélyezéséról).

Veřejnoprávní subjekty, které provozují služby osobní autobusové,
trolejbusové nebo tramvajové dopravy v těchto městech: Riga,
Júrmala, Liepája, Daugavpils, Jelgava, Rězekne, Ventspils..

LITVA
POLSKO

Podmioty šwiadczace ushigi w zakresie transportu kolejowego,
dzialajace na podstawie Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji
i prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwowego .Polskie Koleje Paň
stwowe' z dnia 8 wrzesnia 2000 r., w szczególnošci:
—

PKP Intercity Sp. z o. o.

—

PKP Przewozy Regionálně Sp. z o. o.

—

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

(Subjekty poskytují:í služby v odvětví železniční dopravy činné
podle zákona ze dne 8. září 2000 o obchodním využití, restruktu
ralizaci a privatizac: státního podniku .Polské dráhy*, a to zejména:
—

PKP Intercity sp. z o.o.

Subjekty provozující služby veřejné městské trolejbusové, autobu
sové nebo lanovkové dopravy v souladu s Lietuvos Respublikos
keliy transporto kodeksas (Žin.. 1996, Nr. 119-2772) v souladu
s ustanoveními Lietuvos Respublikos viešuju pirkimy jstatvmas
(Žin., 2002, Nr. 118-5296).

MAĎARSKO

Subjekty poskytující služby veřejné silniční dopravy na základě
zákona I z roku 1998 o silniční dopravě (1988. évi I. tórvény
a kozúti kozlekedésról)) a na základě povolení podle vyhlášky
Rady nunistrů č. 89/1988. (XII. 20.) MT o službách silniční
dopravy a provozu silničních vozidel (89/1988. (XII. 20.) MT ren
delet akózúti kózlekedési szolgáltatásokról és a kozúti jármúvek
uzemben tartásáról).

Subjekty poskytující služby veřejné železniční dopravy na základě
zákona XCV z roku 1993 o železnicích (1993. évi XCV. tórvény
a vasútról) a na základě povolení podle vyhlášky ministra dopravy
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a vodního hospodářství č. 15/2002. (II. 27.) KóViM o licencování
železničních podniků (15/2002. (II. 27.) KóViM rendelet a vasútvállallatok múkódésének engedélyezéséról).

23.9.2003

ESTONSKO

Subjekty činné podle článku 5 zákona o veřejných zakázkách (RT
I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I
2001, 56 332).

MALTA
L-AwtoritVS24 dwar it-Trasport ta' Malta (Maltský úřad dopravy).
POLSKO
Podmioty šwiadczace ushigi w zakresie miejskiego transportu kolejowego, dzialajace na podstawie koncesji wydanej zgodnie
z ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym
(Dz.U. Nr 96, poz.591 ze zm.) (Subjekty poskytující služby
v odvětví městské železniční dopravy činné podle zákona ze dne
27. června 1997 o železniční dopravě (Dz. U. Nr 96, poz. 591 ve
znění pozdějších předpisů).

Podmioty šwiadczace ushigi dla ludnošci w zakresie miejskiego
transportu trolejbusowego i autobusowego dzialajace na podstawie
zezwolenia zgodnie z ustawa^ z dnia 6 wrzešnia 2001 r. o trans
porcie drogowym (Dz.U.Nr 125, poz. 1371 ze zm.) oraz podmioty
šwiadczace ushigi dla ludnošci w zakresie miejskiego transportu
(Subjekty-poskytující služby veřejnosti v odvětví městské autobu
sové dopravy činné na základe licence vydané podle zákona ze
dne 6. září 2001 o silniční dopravě (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 ve
znění pozdějších předpisů) a subjekty poskytující služby veřejnosti
v odvětvi městské dopravy.

LOTYŠSKO

Valsts akciju sabiedríba .Latvijas gaisa satiksme' (Státní akciová spo
lečnost .Latvijas gaisa satiksme').

Valsts akciju sabiedríba .Starptautiská lidosta »RIga«* (Státní akciová
společnost .International airport »RIga«').

LITVA

Letiště provozovaná podle Lietuvos Respublikos aviacijos jstatymas
(Žin., 2000, Nr. 94-2918) a Lietuvos Respublikos civilinés aviacijos
jstatymas (Žin., 2000, Nr 66-1983).

Valstybés jmoné ,Oro navigacija' (Státní podnik ,Oro navigacija')
činný podle Lietuvos Respublikos aviacijos jstatymas (Žin., 2000,
Nr. 94-2918) a Lietuvos Respublikos civilinés aviacijos jstatymas
(Žin., 2000, Nr. 66-1983).

Další subjekty činné v oblasti letištních zařízení -v souladu s usta
noveními Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu jstatymas (Žin.,

SLOVINSKO

2 0 0 2 , Nr. 1 1 8 - 5 2 9 6 ) .

Podjerja, ki opravljajo javni mestni avtobusni převoz, skládno
z Zakonom o prevozih v čestném prometu (Uradni list RS, 72/94,
54/96. 48/98 in 65/99) (Podniky, které provozují veřejnou
městskou autobusovou dopravu podle zákona o provozování sil
niční dopravy (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 a 65/99)).
SLOVENSKO
Zadavatel je vymezen v § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 263/1996 Z. z.
o veřejných zakázkách, ve zněm pozdějších předpisů, jako práv
nická osoba, která podniká v silniční dopravě provozováním
veřejné pravidelné autobusové dopravy, dopravy na drahách
(zákon č. 164/1996 Z. z., ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 168/1996 Z. z., ve znění pozdějších předpisů - např.
Železnice Slovenskej republiky /ŽSR/
Železničná spoločnosť a.s.

MAĎARSKO

Letiště provozovaná na základě povolení podle zákona XCVII
z roku 1995 o letecké dopravě (1995. évi XCVII. tórvény
a légikózlekedésról).

Mezinárodní letiště Budapest Ferihegy spravované Mezinárodním
leteckým operátorem Budapest Ferihegy a.s. (Budapest Ferihegy
Nemzetkózi Repúlótér géré par Budapest Ferihegy Nemzetkózi
Repiilótér Územeltetési Rt.) na základě zákona z roku 1991 o kon
cesích (1991. évi XVI. tórvény a koncesszióról), zákona XCVII
z roku 1995 o letecké dopravě (1995. évi XCVII. tórvény
a légikózlekedésról), vyhlášky vyhlášky ministra dopravy a vodního
hospodářství č. 45/2001. (XII. 20.) KóViM o zrušení Úřadu letecké
dopravy a letišť a zřízení maďarské služby letecké navigace HungaroControl (45/2001. (XII. 20.) KóViM rendelet a Légiforgalmi és
Repúlótéri Igazgatóság megszúntetéséról és a HungaroControl
Magyar Légiforgalmi Szolgálat létrehozásáról).).

Dopravny podnik Bratislava, a.s.
MALTA

Dopravny podnik města Žiliny, a.s.
Dopravny podnik města Prešov, a.s.

L-Ajruport Internazzjonali ta" Malta (Maltské mezinárodní letiště).

Dopravny podnik města Košic. a.s.

POLSKO

Banskobystrická dopravná spoločnosť, a.s.)".
h)

V příloze VIII „ZADAVATELÉ
ZAŘÍZENÍ" se doplňují slova:

V

ODVĚTVÍ

LETIŠTNÍCH

Przedsiebiorstwo Paňstwowe .Porty Lotnicze' (Státní podnik .Polská
letiště').

SLOVINSKO
-ČESKÁ REPUBLIKA
Provozovatelé letišť (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadá
vání veřejných zakázek).

Javna civilna letališča, skladno z Zakonom o letalstvu (Uradni list
RS, 18/01) (VFeřejná civilní letiště podle zákona o letectví (Uradni
list RS, 18/01)).

23.9.2003
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Valstybés jmoné .Vidaus vandens keliy direkcija' (Státní podnik
Správa vnitrozemských vodních cest) činná podle Lietuvos Respubli
kos vidaus vandeny transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 105-2393).

SLOVENSKO
Zadavatel je vymezen v § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 263/1999 Z. z.
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako práv
nická osoba, která podniká v civilním letectví zřízením a provozo
váním veřejných letišť a leteckých pozemních zařízení (zákon
č. 143/1998 Z. z., ve znění pozdějších předpisů - např. letiště Letisko M.R. Štefán.ka, Letisko Košice-Barca, Letisko Poprad-Tatry,
Letisko Sliač, Letisko Piešťany - spravovaná Slovenskou správou
letišť (Slovenská správa letísk) provozovaná na základě licence
vydané Ministerstvem dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské
republiky podle § 32 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilním
letectví)."
i)
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Další subjekty činné v oblasti námořních nebo vnitrozemských
přístavů nebo jiných zařízení terminálů v souladu s ustanoveními
Lietuvos Respublikos viešyjy pirkimy jstatymas (Žin., 2002, Nr. 1185296).
MAĎARSKO
Veřejné přístavy spravované plně nebo částečně státem podle zákona
XLI1 z roku 2000 o vodní dopravě (2000. évi XLII. tórvény a vizi
kozlekedésról).

V příloze IX „ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ N Á M O Ř N Í C H NEBO
VNITROZEMSKÝCH PŘÍSTAVŮ NEBO JINÝCH ZAŘÍZENÍ TER
MINÁLŮ" se doplňují slova:

MALTA

„ČESKÁ REPUBLIKA

L-Awtoritá Marittima ta' Malta (Maltský námořní úřad).

Provozovatelé přísuvů (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb.,
0 zadávání veřejných zakázek).

POLSKO
Podmioty zajmujace sie zarzadzaniem portami morskimi lub
šródladowymi i udostepnianiem ich przewožnikom morskim
i šródladowym. (Subjekty působící v odvětvi správy mořských a vni
trozemských přístavů a jejich pronájmu provozovatelům námořní
a vnitrozemské vodní dopravy.).

ESTONSKO
Subjekty činné pod e článku 5 zákona o veřejných zakázkách (RT
1 2001. 40, 224) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I
2001, 56 332).

SLOVINSKO

KYPR
Kyperská správa přístavů zřízená zákonem o Kyperské správě
přístavů z roku 19" 3 (H Apyň. AIUĚVUV Kůnpou, nou EVKaSiSpúQnicE
ano TOV -cpi Apxnc Aiuévtdv Kůnpou Nóuo TOU 1973).

Morska pristanišča v državni ali delni lasti državě, ko opravljajo
gospodarsko javno službo, skladno s Pomorskim zakonikom (Uradni
list RS, 26/01) (Námořní přístavy v úplném nebo částečném vlast
nictví státu, které provozují veřejné hospodářské služby podle
námořního zákoníku (Uradni list RS, 26/01)).

LOTYŠSKO

SLOVENSKO

Subjekty spravující ořístavy podle zákona .Likums par ostám':

Zadavatel je vymezen v § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 263/2000 Z. z.
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická
osoba, která podniká ve vnitrozemské plavbě udržováním vodní
cesty a provozováním veřejných přístavů a zařízení vodních cest
(zákon č. 338/2000 Z. z. - např. Přístav Bratislava, Přístav
Komárno, Přístav Štúrovo).":

Rígas brivostas párvalde (Úřad svobodného přístavu Riga)
Ventspils brivostas
Ventspils)

párvalde

(Úřad

svobodného

přístavu

Salacgrivas ostas párvalde (Úřad přístavu Salacgriva)

V příloze X „ZADAVATELÉ PROVOZUJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ
SÍTĚ NEBO POSKYTUJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY" se
doplňují slova:

Skultes ostas párvalde (Úřad přístavu Skulte)

„ČESKÁ REPUBLIKA

Lielupes ostas párvalde (Úřad přístavu Lielupe)
Engures ostas párvalde (Úřad přístavu Engure)

Provozovatelé telekomunikačních služeb, pokud poskytují služby
veřejnosti (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veř
ejných zakázek).

Měrsraga ostas párvalde (Úřad přístavu Měrsrags)

ESTONSKO

Liepájas ostas párvalde (Úřad přístavu Liepája)

Pávilostas párvalde (Úřad přístavu Pávilosta)
Rojas ostas párvalde (Úřad přístavu Roja).

j)

Subjekty činné podle článku 5 zákona o veřejných zakázkách (RT
I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I
2001. 56 332).

LITVA

KYPR

Valstybés jmoné .Klapédos valstybinio jury uosto direkcija' (Státní
podnik Správa státního přístavu Klajpeda) činná podle Lietuvos Res
publikos Klaipédos valstybinio jury uosto jstatymas (Zin., 1996, Nr.
53-1245).

Kyperský telekomunikační úřad zřízený zákonem o kyperských
telekomunikačních službách Law, Cap. 302. (H Apxq TqXrrtiKOivwvuiv KÚTipou, nou EVKa9i8pú9qKE ano TOV nEpi YnnpEoiac TnXEniKOivwviíóv Nóuo, KE(p. 302).
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LOTYŠSKO

.LISA'

Sabiedríba ar ierobežotu atbildíbu .Lattelekom' (Státní akciová spo
lečnost .Lattelekom').

.PIELIKUMS'

23.9.2003

.PRIEDAS'
MAĎARSKO
.MELLÉKLET

Subjekty působící v odvětví telekomunikací podle čl. 3 odst. 2 a 3,
článků 104 a 105 zákona XL z roku 2001 o komunikacích (2001.
évi XL. tórvény a hírkózlésról).

.ANNESS'

MALTA

.ZALACZNIK'

Telekomunikační služby na Maltě byly zcela liberalizovány
a všechna výlučná práva uvolněna s výjimkou poskytování služeb
pevných telefonních linek a mezinárodního přenosu dat, které bylo
liberalizováno 1. ledna 2003. Žádná ze společností však nepřijala
vládní nařízení o veřejných zakázkách stanovené v právní výzvě
č. 70 z roku 1996, jímž byla uvedena v účinek stávající nařízení
o veřejných službách (veřejných zakázkách). Přesto se uvádějí
všechny subjekty činné v telekomunikačním odvětví:

.PRILOGA'
.PŘÍLOHA'";
b)

V textu přílohy se doplňují nové položky, které znějí:
„.Symbol'

Melita Cable plc

.Súmbol'

Maltacom plc
.Simbols'
Vodafone (Malta) Ltd
.Simbolis'
Mobisle Communication Ltd
.Szimbólum'

Datatrak Ltd

.Simbolu'

Telepage Ltd
POLSKO

.Symbol'

Telekomunikacja Polska S. A.

.Simbol'

SLOVENSKO

.Symbol'."

Zadavatel je vymezen, v § 3 odst. 2 zákona č. 263/1999 Z. z. o veř
ejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická
osoba, která podniká v oblasti telekomunikací poskytováním veř
ejných telekomunikačních služeb; obstarává a spravuje telekomuni
kační zařízení veřejné telekomunikační sítě; vykonává činnosti
vyplývající z poskytování poštovních služeb vyhrazených státu
(zákon č. 195/2000 Z. z. ve znění pozdějších předpisů)."

J. POTRAVINY
1.
31980 L 0590: Směrnice Komise 80/590/EHS ze dne 9. června
1980. kterou se stanoví symbol, kterým mohou být opatřeny materiály
a předměty určené pro styk s potravinami (Úř. věst. L 151, 19.6.1980,
s. 21). ve znění:
—

—

a)

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302. 15.11.1985, s. 23).

2.
31989 L 0108: Směrnice Rady 89/108/EHS ze dne 21. prosince
1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hlu
boce zmrazených potravin určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 40,
11.2.1989, s. 34). ve znění:
—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republik)' a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

V čl. 8 odst. 1 písm. a) se doplňují nové odrážky, které znějí:
„ — v češtině:

hluboce zmrazené nebo hluboce zmra
zená nebo hluboce zmrazený,

—

v estonštině:

súgavkúlmutatud nebo kúlmutatud,

—

v lotyštině:

átri sasalděts.

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republik)'. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

—

v litevštinč:

greitai užšaldyt,

—

v maďarštině:

gyorsfagyasztott,

V názvu přílohy se doplňují slova:

—

v maltštině:

iífrižat,

„PŘÍLOHA'

—

v polštině:

produkt gleboko mrožony.
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ve slovinštině:

hitro zamrznjen,

—

ve slovenštině:

hlbokozmrazené".

b)
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V čl. 7 odst. 1 se za slova „Modersmjólksersáttning uteslutande
baserad pá mjólk" a „Tillskottsnáring uteslutande baserad pá mjólk"
doplňují nové odrážky, které znějí:
„ — v češtině:

3.
31991 L 0321: Směrnice Rady 91/321/EHS ze dne 14. května
1991 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě (Úř. věst. L 175,
4.7.1991, s. 35), ve zněrí:

.počáteční mléčná kojenecká výživa' a .pokračovací mléčná
kojenecká výživa',
—

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241. 29.8.1994. s. 21),

,Piimal póhinev imiku piimasegu' a .Piimal pohinev játkupii
masegu',
—

—

31996 L 0004: směrnice Komise 96/4/ES ze dne 16.2.1996 (Úř.
věst. L 49. 28.2.19Í6. s. 12).

—

31999 L 0050: směrnice Komise 1999/50/ES ze dne 25.5.1999
(Úř. věst. L 139, 2.Í-.1999. s. 29).

a)

V čl. 7 odst. 1 se za slova „Modersřnjólksersattning" a „Tillskottsnáring doplřk.jí nové odrážky, které znějí:":

v lotyštině:
.Piens zidainiem lidz četru měnešu
zidainiem no četru měnešu vecuma',

—

vecumam'

a ,Piens

v litevštině:
.pieno mišinys kúdikiams iki 4-6 měn' a .pieno mišinys
kúdikiams, vyresniems kaip 4 měn',

—

v maďarštině:
.tejalapú anyatej-helyettesító tápszer' a .tejalapú anyatej-kiegészító tápszer',

.,— v češtině:
.počáteční koje necká výživa" a pokračovací kojenecká výživa,
—

v estonštině:

—

v maltštině:
.halib tat-trabi' a .halib tal-prosegwimenť,

v estonštině:
—

.imiku piimasegu' a .játkupiimasegu",

v polštině:
,mleko poczatkowe' a .mleko nastepne',

—

v lotyštině:
—
.Piena maisíjans zidainiem lidz četru měnešu vecumam'
a .Piena maisiji.ms zidainiem no četru měnešu vecuma',

—

.začetno mleko
dojenčke',

v litevštině:

—

v maďarštině:

za

dojenčke'

a

.nadaljevalno

mleko

za

ve slovenštině:
.počiatočná dojčenská mliečna výživa' a .následná dojčenská
mliečna výživa'."

.mišinys kúdikiams iki 4 - 6 mén" a .mišinys kúdikiams, vyresniems kaip 4 měn".
—

ve slovinštině:

4.
31999 L 0021: Směrnice Komise 1999/0021/ES ze dne
2 5 . března 1999 o dietních potravinách p r o zvláštní léčebné účely (Uř.
věst. L 91, 7.4.1999, s. 2 9 ) .

.anyatej-helyettísító tápszer" a .anyatej-kiegészító tápszer',
—

v maltštině:

V čl. 4 odst. 1 se seznam začínající slovy „ve španělštině" a končící
slovy „medicínská ándamál" nahrazuje tímto seznamem:

.formula tat-trabi" a .formula tal-prosegwimenť,

„ — ve španělštině:

v

p ]§ j g.
0

t

.Alimento dietetico para usos médicos especiales'

n

.
,
,
.preparát do poczatkowego žywienia niemowlať a .preparát
do dalszego žywienia niemowi^ť,

—

v češtině:
.Dietní potravina určená pro zvláštní lékařské účely'

—

ve slovinštině:
začetna formula za dojenčke' a jiadaljevalna formula za
dojenčke'

.Levnedsmiddel/Levnedsmidler til ssrlige medicínské formál'
—

—

,, . »
v dánštině:
v

—

v němčině:

ve slovenštině:
.počiatočná do čenská výživa" a .následná dojčenská výživa'".

.Diátetisches/Diátetische Lebensmittel fur besondere "medizinische
Zwecke (Bilanzierte Diáten)'
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v estonštině:

—

5.
32000 L 0013: Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/13/EHS ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů
členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní
úpravy a související reklamy (Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29), ve
znění:

v řečtině:
AiatinTiKá xpóípiua yia etSiKoúc larpiKOÚc OKOTIOÚC.'

—

v angličtině:
—

32001 L 0101: směrnice Komise 2001/101/ES ze dne 26.11.2001
(Úř. věst. L 310, 28.11.2001, s. 19),

—

32002 L 0067: směrnice Komise 2002/67/ES ze dne 18.7.2002
(Úř. věst. L 191, 19.7.2002, s. 20).

a)

Ve čl. 5 odst. 3 se seznam začínající slovy „ve španělštině"
a končící slovy „joniserande strálning" nahrazuje tímto seznamem:

,Food(s) for speciál medical purposes'
—

ve francouzštině:
Ahment(s) diététique(s) destiné(s) a des fins médicales spéciales'

—

ve švédštině:
.Livsmedel fór speciella medicínská ándamál'."

.Toit meditsiinilisel náidustusel kasutamiseks'
—

23.9.2003

v italštině:

„ — ve španělštině:
.Alimento dietetico destinato a fini medici speciali'
.irradiado' nebo .tratado con radiación ionizante',
—

v lotyštině:
—
.Diětiska pártika cilvěkiem ar veselibas traucějumiem'

—

v litevštině:

v češtině:
.ozářeno' nebo .ošetřeno ionizujícím zářením',

—

.Specialios medicininés paskirties maisto produktai'

v dánštině:
.bestrálet/...' nebo .strálekonservereť
ioniserende

•stráling'

nebo

nebo .behandlet m e d

.konserveret

med

ioniserende

stráling',

— vmadarštiné:
—

v němčině:

.Speciális gyógyászati célra szánt - tápszer*
.bestrahlť nebo ,mit ionisierenden Strahlen behandelť,
—

vmahštinč:
—
Jkel dijetetiku ghal skopijiet medici spečifiči'

—

.kiiritatuď nebo .tóódeldud ioniseeriva kiirgusega',

v nizozemštině:

—

—

v polštině:
.Dietetyczne šrodki spožywcze specjalnego przeznaczenia medycznego*
|

—

—

ve francouzštině:
.traité par rayonnements ionisants' nebo .traité par ionisation',

—

v italštině:
.irradiato' nebo .trattato con radiazioni ionizzanti',

ve slovenštině:
.dietetická potravina lna osobitné lekárske účely

v angličtině:
.irradiateď nebo .treated with ionising radiation',

v portugalštině:
.Produto dietetico de: uso clínico'

—

v řečtině:
.enE^EpYaoiiŤvo \iz loviCouaa aicrtvoBoXia' nebo ,ataivoBoXn/iévo',

X>ieetvoeding voor medisch gebruik'
—

v estonštině:

—

v lotyštině:

1

.apstarots' nebo .apstrádáts ar jonizéjošo starojumu',
—

ve slovinštiné:
—
.Dietno (dietetično) živilo za posebne zdravstvene namene'

—

ve finštině:
.Kliininen ravintovalmiste/kliinisiá ravintovalmisteita

.apšvitinta' nebo .apdorota jonizuojančiaja spinduliuote',
—

1

v litevštině:

v maltštině:
.sugárkezelt vagy ionizáló energiával kezelť,
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—
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v maltštiné:

—

.ittranat bir-radjazzjoni' nebo jttrattat bradjazzjoni jonizzanti",
—

v nizozemštině:

v italštině:
,da consumare entro',

—

.doorstraalď ne?o .dooř bestraling behandelď nebo ,met ioniserende stralen behandelď,

v lotyštině:
.izlietot lidz',

—
—

95

v litevštině:

v polštině:
,tinka vartoti iki',
.napromieniony'
jonižujacego'.

—

nebo .poddaný

dzialaniu

promieniowania

v portugalštině:
.irradiado' nebo .tratado por irradiacao' nebo .tratado por
radiacao ionizante'.

—

—

—

v nizozemštině:
,te gebruiken toť,

—

v polštině:
.nálezy spožyč do',

—

v portugalštině:
,a consumir até',

ve švédštině:
.bestrálaď nebo .behandlad med joniserande strálning'".

v maltštině:
,uža sa',

ve finštině:
.sáteilytetty" nebo .kásitelty ionisoivalla sáteilyllá',

—

—

ve slovinštině:
.obsevano' nebe .obděláno z ionizirajočim sevanjem',

v maďarštině:
.fogyasztható',

ve slovenštině:
.ošetřené ionizujúcim žiarením",

—

—

•—

ve slovenštině:
.spotřebujte do',

b)

V čl. 10 odst. 2 se seznam začínající slovy „ve španělštině"
a končící slovy „sisti fórbrukningsdag" nahrazuje tímto seznamem:

—

.porabiti do',

„ — ve španělštině:
.fecha de caducidaď.
—

—

v dánštině:

.sidste anvendel*esdato',
—

v němčině:
.verbrauchen bis'.

—

v estonštině:
.kólblik kuni',

—

v řečtině:
.aváXwan učxpi'

—

v angličtině:
.use by",

—

—

v češtině:
.spotřebujte do"

ve slovinštině:

ve finštině:
.viimeinen káynóajankohta'.

—

ve švédštině:
.sista fórbrukningsdag'."

6.
32000 L 0036: Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/36/ES ze dne 23. června 2000 o kakaových a čokoládových
výrobcích určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 197, 3.8.2000, s. 19).
V bodu A odst. 4 písm. d) přílohy I nahrazuje tímto:
„d) Spojené království, Irsko a Malta mohou na svém území povolit
používání slovního spojení ,milk chocolate' na označení výrobku
uvedeného v bodu 5 za podmínky, že ve všech třech případech je
spolu s tímto slovním spojením uveden podíl sušeného mlčka
v každém z těchto výrobků takto: .milk solids: ... % minimum'."
7.
32001 L 0114: Směrnice Rady 2001,114/ES ze dne 20. prosince
2001 o určitých druzích zahuštěného nebo sušeného mléka určeného
k lidské spotřebě (Úř. věst. 15, 17.1.2002. s. 19).
V příloze II se doplňují nová písmena, která znějí:

ve francouzštin::
.á consommer jusquau",

„k) Maltským označením .Halib evaporať se rozumí výrobek uvedený
v příloze I odst. 1 písm. b).
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Maltským označením .Halib evaporat b'kontenut baxx ta' xaham'
se rozumí výrobek uvedený v příloze I odst. 1 písm. c).

m) Estonským označením .koorepulber' se rozumí výrobek uvedený
v příloze I odst. 2 písm. a).

n)

Estonským označením .piimapulbeť se rozumí výrobek uvedený
v příloze I odst. 2 písm. b).

o)

Estonským označením .váherasvane kondenspiim'
výrobek uvedený v příloze I odst. 1 písm. c).

p)

Estonským označením ,magustatud váherasvane kondenspiim' se
rozumí výrobek uvedený v příloze I odst. 1 písm. f).

q)

Estonským označením .váherasvane piimapulbeť
výrobek uvedený v příloze I odst. 2 písm. c).

r)

Českým označením .zahuštěná neslazená smetana' se rozumí
výrobek uvedený v příloze I odst. 1 písm. a).

s)

Českým označením .zahuštěné neslazené plnotučné mléko' se
rozumí výrobek uvedený-v příloze I odst. 1 písm. b).

t)

Českým označením .zahuštěné neslazené polotučné mléko' se
rozumí výrobek uvedený v příloze I odst. 1 písm. c) obsahující
mezi 4 % a 4,5 % hmotnostních tuku.

se

se
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V článku 1 se vkládá nový odstavec, který zní:

„lb.

rozumí

Odchylně od odstavce 1 může Komise zmocnit Estonsko, aby'
během přechodného období do 31. prosince 2006 uvádělo na
svůj trh ryby pocházející z baltské oblasti určené ke spotřebě na
jeho území s úrovněmi dioxinů vyššími, než jaké jsou stanoveny
v oddíle 5 bodě 5.2. přílohy I. Tato odchylka bude udělena
postupem podle článku 8 nařízení Rady (EHS) č. 315/93, kterým
se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících
látek v potravinách ('). Za tímto účelem Estonsko prokáže, že
jsou splněny podmínky stanovené v odstavci l a pro Finsko
a Švédsko a že expozice člověka dioxinům v Estonsku není vyšší
než nejvyšší průměrná úroveň v kterémkoli členském státě Spo
lečenství v jeho složení k 30. dubnu 2004.

Bude-li Estonsku udělena tato odchylka, bude veškeré její upla
tňování v budoucnosti posuzováno v rámci přezkumu oddílu 5
přílohy I stanoveného v čl. 5 odst. 3.

rozumí

Bez ohledu na výše uvedené zavede Estonsko nezbytná opatření,
aby zajistilo, že ryby nebo výrobky z ryb, které nejsou v souladu
s oddílem 5 bodem 5.2 přílohy I, nebudou uváděny na trh
v ostatních členských státech.

(') Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1."

K. CHEMIKÁLIE

u)

Českým označením .zahuštěné slazené plnotučné mléko' se rozumí
výrobek uvedený v příloze I odst. 1 písm. e).

v)

Českým označením .zahuštěné slazené polotučné mléko' se rozumí
výrobek uvedený v příloze I odst. 1 písm. í) obsahující mezi 4 % a
4,5 % hmotnostních tuku.

w) Český označením .sušená smetana' se rozumí výrobek uvedený
v příloze I odst. 2 písm. a).

x)

Českým označením mušené polotučné mléko' se rozumí výrobek
uvedený v příloze I odst. 2 písm. c) obsahující mezi 14 % a 16 %
hmotnostních tuku.'f

8.
32001 R 0466: Nařízení Komise (ES) č. 466/2001 ze dne
8. března 2001, kterým! se stanoví maximální limity některých konta
minujících látek v potravinách (Úř. věst. L 77, 16.3.2001, s. 1), ve
zněm:

—

32001 R 2375: nařízení Rady (ES) č. 2375/2001
29.11.2001 (Úř. věsí L 321. 6.12.2001, s. 1),

ze

31967 L 0548: Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967
o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace,
balení a označování nebezpečných látek (Úř. věst. L 196, 16.8.1967,
s. 1), ve znění:

—

31969 L 0081: směrnice Rady 69/81/EHS ze dne 13.3.1969 (Úř.
věst. L 68, 19.3.1969, s. 1),

—

31970 L 0189: směrnice Rady 70/189/EHS" ze dne 6.3.1970 (Úř.
věst. L 59, 14.3.1970, s. 33),

—

31971 L 0144: směrnice Rady 71/144/EHS ze dne 22.3.1971 (Úř.
věst. L 74, 29.3.1971, s. 15),

—

31973 L 0146: směrnice Rady 73/146/EHS ze dne 21.5.1973 (Úř.
věst. L 167, 25.6.1973, s. 1),

—

31975 L 0409: směrnice Rady 75/409/EHS ze dne 24.6.1975 (Úř.
věst. L 183, 14.7.1975, s. 22),

—

31976 L 0907: směrnice Komise 76/907/EHS ze dne 14.7.1976 (Úř.
věst. L 360, 30.12.1976, s. 1),

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

—

31979 L 0370: směrnice Komise 79/370/EHS ze dne 30.1.1979
(Úř. věst. L 88, 7.4.1979, s. 1),

dne

—

32002 R 0221: roařízení Komise (ES) č.
6.2.2002 (Úř. věst. t 37, 7.2.2002, s. 4),

221/2002 ze dne

—

32002 R 0257: nařízení Komise (ES) č.
12.2.2002 (Úř. věst.| L 41,13.2.2002, s. 12),

257/2002 ze dne

—

32002 R 0472: nařízení Komise (ES) č.
12.3.2002 (Úř. věst.,L 75. 16.3.2002, s. 18),

472/2002 ze dne

—

32002 R 0563: nařízení Komise (ES) č.
2.4.2002 (Úř. věst. í 86, 3.4.2002, s. 5).

563/2002 ze dne

23.9.2003
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—

31979 L 0831: směrnice Rady 79/831/EHS ze dne 18.9.1979 (Úř.
věst. L 259. 15.10.1979. s. 10)'.

—

31993 L 0072: směrnice Komise 93/72/EHS ze dne 1.9.1993 (Úř.
věst. L 258, 16.10.1993, s. 29),

—

31980 L 1189: směrnice Radv 80/1189/EHS ze dne 4.12.1980 (Úř.
věst. L 366. 31.12.1980, s. 1),'

—

31993 L 0101: směrnice Komise 93/101/ES ze dne 11.11.1993 (Úř.
věst. L 13, 15.1.1994, s. 1),

—

31981 L 0957: směrnice Komise 81/957/EHS ze dne 23.10.1981
(Úř. věst. L 351. 7.12.1981. s. 5),

—

31993 L 0105: směrnice Komise 93/105/ES ze dne 25.11.1993
(Úř. věst. L 294, 30.11.1993, s. 21),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

31982 L 0232: směrnice Komise 82/232/EHS ze dne 25.3.1982
(Úř. věst. L 106, 21.4.1982. s. 18).

—

31983 L 0467: směrnice Komise 83/467/EHS ze dne 29.7.1983
(Úř. věst. L 257, 16.9.1983. s. 1).

—

31994 L 0069: směrnice Komise 94/69/ES ze dne 19.12.1994 (Úř.
věst. L 381, 31.12.1994, s. 1),

—

31984 L 0449: směrnice Komise 84/449/EHS ze dne 25.4.1984
(Úř. věst. L 251, 19.9.1984, s. 1),

—

31996 L 0054: směrnice Komise 96/54/ES ze dne 30.7.1996 (Úř.
věst. L 248. 30.9.1996, s. 1),

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985. s. 23).

—

31996 L 0056: směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/56/ES
ze dne 3.9.1996 (Úř. věst. L 236, 18.9.1996, s. 35),

—

31997 L 0069: směrnice Komise 97/69/ES ze dne 5.12.1997 (Úř.
věst. L 343. 13.12.1997. s. 19),

—

31998 L 0073: směrnice Komise 98/^3/ES ze dne 18.9.1998 (Úř.
vést. L 305, 16.11.1998, s. 1),

—

31998 L 0098: směrnice Komise 98/98/ES ze dne 15.12.1998 (Úř.
věst. L 355, 30.12.1998, s. 1),

—

31999 L 0033: směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/33/ES
ze dne 10.5.1999 (Úř. věst. L 199, 30.7.1999, s. 57),

31988 L 0490: směrnice Komise 88/490/EHS ze dne 22.7.1988
(Úř. věst. L 259. 19 9.1988, s. 1),

—

32000 L 0032: směrnice Komise 2000/32/ES ze dne 19.5.2000
(Úř. věst. L 136, 8.6.2000, s. 1),

31990 L 0517: směrnice Rady 90/517/EHS ze dne 9.10.1990 (Úř.
věst. L 287, 19.10.1990, s. 37).

—

32000 L 0033: směrnice Komise 2000/33/ES ze dne 25.4.2000
(Úř. věst. L 136, 8.6.2000, s. 90).

—

32001 L 0059: směrnice Komise 2001/59/ES ze dne 6.8.2001 (Úř.
věst. L 225, 21.8.2001, s. 1).

a)

V úvodním textu k příloze I se tabulka A nahrazuje tímto:

—

—

—

—

—

—

31986 L 0431: srrěrnice Komise 86/431/EHS ze dne 24.6.1986
(Úř. věst. L 247, 1.9.1986, s. 1),

31987 L 0432: směrnice Rady 87/432/EHS ze dne 3.8.1987 (Úř.
věst. L 239, 21.8.198". s. 1).

31988 L 0302: směrnice Komise 88/302/EHS ze dne 18.11.1987
(Úř. věst. L 133. 30.5.1988. s. 1).

31991 L 0325: smtrnice Komise 91/325/EHS ze dne 1.3.1991 (Úř.
věst. L 180. 8.7.1991. s. 1).

—

31991 L 0326: směrnice Rady 92/326/EHS ze dne 5.3.1991 (Úř.
věst. L 180. 8.7.1991. s. 1).

—

31991 L 0410: směrnice Rady 92/410/EHS ze dne 22.7.1991 (Úř.
věst. L 228, 17.8.1991, s. 67),

—

31991 L 0632: směrnice Rady 92/632/EHS ze dne 28.10.1991 (Úř.
věst. L 338, 10.12.1991, s.

31992 L 0032: směrnice Rady 92/32/EHS ze dne 30.4.1992 (Uř.
vést. L 154, 5.6.1992, s. 1).

31992 L 0037: směrnice Komise 92/37/EHS ze dne 30.4.1992 (Úř.
věst. L 154. 5.6.1992. s. 30).

—

31993 L 0021: směrnice Komise 93/21/EHS ze dne 27.4.1993 (Úř.
vést. L 110, 4.5.19S3, s. 20),
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Lišta de los elementos químicos clasincados por su numero
atómico (Z)

Seznam chemických prvků seřazených podle jejich atomového
čísla (Z)

Liste over grundstoffer, ordnet efter dereš atomvaegt (Z)

Liste der chemischen Elemente, geordnet nach der Ordnungszahl
(Z)
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Keemiliste elementide nimekirí aatomnumbri (Z) járgi
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List of chemical elements listed according to their atomic number
(Z)
Liste des éléments chimiques classés selon leur numero atomique
(Z)
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Lišta ta' elementi kimici elenkati skond in-numru atomiku taghhom (Z)
Lijst van chemische elementen, gerangschikt naar atoomgewicht
(Z)
Lišta pierwiastków
liczby atomowej(Z)

chemicznych

uložona

wedhig

wzrastajacej

Lišta dos elementos químicos ordenados segundo o seu numero
atómico (Z)

Elenco degli elementi chimici ordinati secondo il loro numero atomico (Z)

Zoznam chemických prvkov zoradených podia atomových čísiel

Kímisko elementu saraksts - sakártojums pěc atomnumuriem (Z)

Seznam kemijskih elementov, razvršcenih po vrstnem številu (Z)

Cheminiy elementy, išdéstyty pagal atominj skaičiy (Z), sarašas

Alkuaineiden luettelo, járjestysluvun mukaan (Z)

Kémiai elemek listája, rendszámuk sorrendjében (Z)

Lišta óver grundámnen, ordnade efter deras atomnummer (Z)

(Z)

Helio

Litio

Hc

Li

Bc-

2

3

4

Dusík

Kyslík

Vanad

Chrom

Mangan

Nitrógeno

Oxígeno

Titanio

Vanadio

Cromo

Mangancso

N

0

F

Ne

Na

Mg

AI

Si

P

S

Cl

Ar

K

Ca

Sc

Ti

V

Cr

Mn

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Argon

Draslík

Argon

Potasio

Escandio

Titan

Skandium

Vápník

Chlor

Cloro

Calcio

Síra

Azufre

Fosfor

Křemík

Silicio

Fósforo

Hliník

Hořčík

Sodík

Neon

Aluminio

Magnesio

Sodio

Neón

Fluor

Uhlík

Carbono

c

6

Fluor

Bor

Boro

Mangan

Chrom

Vanadium

Titan

Scandium

Calcium

Kalium

Argon

Chlor

Svovl

Phosphor

Silicium

Aluminium

Magnesium

Natrium

Neon

Fluor

Oxygen (ilt)

Nitrogcn

Carbon (kulstof)

Bor

Bciyliium

Lithium

Lithium

Buylliuiu

Helium

Hydrogen

DA

Helium

Vodík

CS

5

Bci ilio

Hidrógeno

H

1

ES

Symbol

z

Mangan

Chrom

Vanadium

Titan

Scandium

Calcium

Kalium

Argon

Chlor

Schwefel

Phosphor

Silicium

Aluminium

Magnesium

Natrium

Neon

Fluor

Sauerstoff

Stickstoff

Kohlenstoff

Bor

Bťryliium

Lithium

Helium

Wasserstoff

DE

Mangaan

Kroom

Vanaadium

Titaan

Skandium

Kaltsium

Kaalium

Argoon

Kloor

Váável

Fosfor

Ráni

Alumiinium

Magneesium

Naatrium

Ncoon

Fluor

Hapnik

Lámmastik

Siisinik

Boor

ik-ruilium

Liitium

Hcelitim

Vcsinik

ET

Mctyvávio

Xpwuio

Baváoio

TITÓVIO

ZKÚVOIO

AofiřOTlO

KóXto

Apyó

XXúpio

0EIOV

Ouocpópoc.

nupitio

ApyiXXto

Mayvr|oio

Nóxpio

NEOV

09ópio

Oíjuyóvo

ACUTO

AvDpUKUQ

Bópio

Bl||)ÚAAIO

Afiíui

"HXio

Yopoyóvo

EL

Manganese

Chromium

Vanadium

Titanium

Scandium

Calcium

Potassium

Argon

Chlorine

Sulphur

Phosphorus

Silicon

Aluminium

Magnesium

Sodium

Neon

Fluorine

Oxygen

Nitrogen

Carbon

Boron

Beryllium

Lithium

Helium

Hydrogen

EN

Mangančsc

Chromé

Vanadium

Titane

Scandium

Calcium

Potassium

Argon

Chlore

Soufre

Phosphore

Silicium

Aluminium

Magnesium

Sodium

Neon

• Fluor

Oxygene

Azotc

Carbonc

Bore

Beryllium
(Cilucinium)

Lithium

Hélium

Hydrogčne

ÍR

Manganese

Cromo

Vanadio

Titanio

Scandio

Calcio

Potassio

Argon

Cloro

Zolfo

Fosforo

Silicio

Alluminio

Magnesio

Sodio

Neon

Fluoro

Ossigcno

Azoto

Carbonio

Boro

Berillio

Litio

Elio

Idrogeno

IT

Mangáns

Hroms

Vanádijs

Titáns

Skandijs

Kalcijs

Kálijs

Argons

Hlors

Sěrs

Fosfors

Silícijs

Alumínijs

Magnijs

Nátrijs

Neons

Fluors

Skábeklis

Slápcklis

Ogleklis

Bors

Beriiijs

Litijs

Hělijs

Udenradis

LV

Palladium

Stříbro

Selenio

Bromo

Criptón

Rubidio

Estroncio

Itrio

Circonio

Niobio

Molibdeno

Tecnecio

Rutcnio

Rodio

Paladio

Plata

Cadmio

Indio

Estaňo

Antimonio

Telurio

Se

Br

Kr

Rb

Sr

Y

Zr .

Nb

Mo

Tc

Ru

Rh

Pd

Ag

Cd

In

Sn

Sb

Te

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Arsen

Arsen

Arsénico

As

33

Germanium

Germanium

Germanio

Ge

32

Gallium

Gallium

Galio

Ga

31

Zink

Zink

Zinek

Zinc

Zn

30

Kupfer

Kobber

Měď

Cobre

Cu

29

Molybden
Tcchnetium
Ruthenium

Molybden

Tcchnccium

Ruthcnium

Zinn.
Antimon
Tellur

Tin
Antimon
Telur

Cín

Antimon

Tellur

Indium

Cadmium

Silbcr

Solv
Cadmium

Palladium

Palladium

Rhodium

Ruthenium

Technetium

Indium

Indium

Kadmium

Rhodium

Rhodium

Niob

Niobium

Niob
Molybdán

Zirkon

Zirconium

Zirkonium

Yttrium

Strontium

Yttrium

Strontium

Stroncium

Yttrium

Rubidium

Rubidium

Rubidium

Krypton

Krypton

Krypton

Brom

Brom

Brom

Strontium

Molybdenům
Technetium

ZTpÓVTlO
Ttrpto
ZipKÓVlO
NtóBio
MoXuBSčvio
TEyyrmo
Pou9r|vio

Strontsium
Utrium
Tsirkoonium
Nioobium
Moliibdeen
Tehneetsium
Ruteenium

Palladium
Silver
Cadmium
Indium
Tin
Antimony
Tellurium

riaXXáSio
Apyupoq
KáSuio
'Ivoio
KaaaÍTEpoc.
Avnuóvio
TEXXoúpio

Pallaadium
Hobc
Kaadium
Indium
Tina
Antimon
Tclluur

Cadmio

Cadmium

Tellure

Antimoine

Étain

Antimons
Telurs

Tellurio

Alva

Indijs

Kadmijs

Sudrabs

Palládijs

Rodijs

Ruténijs

Tehněcijs

Molibděns

Niobijs

Antimonio

Stagno

Indio

Argento

Argent

Indium

Palladio

Palladium

Rodio

Rhodium
Rhodium
P0610

Roodium

Rutenio

Tecnezio

Molibdeno

Niobio

Cirkonijs

Itrijs

Ittrio
Zirconio

Stroncijs

Rubídijs

Kriptons

Broms

Selěns

Arsěns

Germánijs

Gallijs

Cinks

Varš

Nikelis

Kobalts

Dzelzs

LV

Stronzio

Rubidio

Ruthenium

Technetium

Molybdene

Niobium

Zirconium

Yttrium

Strontium

Rubidium

Krypton

Bromo

Selenio

Arsenico

Germanium

Gallio

Zinco

Rame

Nichel

Cobalto

Ferro

IT

Ruthenium

Niobium

Zirconium

Yttrium

Rubidium

PouBqoio

Rubiidium

Krypton

Brome

Bromine
Krypton

Sélénium

Arsenic

Germanium

Gallium

Zinc

Cuivre

Nickel

Cobalt

Fer

FR

Selenium

KpUTTTÓ

Bpwpio

ZEXňyio

Arscnic

Germanium

Gallium

Zinc

Copper

Nickel

Cobalt

Iron

EN

Kriiptoon

Broom

Seleen

Selen

Selen

Selen

ApOEVIKÓ

reppávto

Germaanium
Arseen

ráXXio

ÝEuSápYupoc,

XOXKÓC.

NlKÉXlO

KOBŮXTIO

lionpoc

EL

Gallium

Tsink

Vask

Nikkel

Koobalt

Arsen

Germanium

Gallium

Nickel

Nikkel

Nikl

Níqucl

Ni

28

Kobalt

Cobalt

Kobalt

Cobalto

Co

27

Raud

Eisen

ET

DE

Jern

l)A

Železo

Hicrro

re

26

es

ES

Symbol

z

|

fs

|

L/S
L/S

O

rt

L/S

L/s

oc

Erbium

Thulium

Ytterbium

Erbio

Tulio

Iterbio

UJ

Tm

o
sO

sO

rsi
sO

sO

sO

sO

00
sO

l/S.

sO

sO
sO

Os
sO

o
1^

rsi

Q£

Os

Um

co

irs

sO

u

Rhenium

Renio

||

'

'

|

|
j

(ríídíum

Iridium

|
|

Iridio

Osmio

Osmium
Osmium

Osmium

iridium

Renio

Rhénium
Rhenium

E
|
:>
Rcenium

Tungsteno
Tungstcnc

Tantalio
Tungsten

|

Tantale
Tantalum

TauáXio

Tantaal

Afnio

c
iO

Iridium

|

Hafnium
Hafnium

Lutezio

o
>
•cE"

Iridium

Osmium

Rhenium

Wolfram

Tantal

j

Lutecium

Itterbio

Tulio

Disprosio

|

|
j

írídijs

Osmijs

Rěnijs

Volframs

Tantáls

Hafnijs

Lutěcijs

Iterbijs

Túlijs

Erbijs

Holmijs

Disprozijs

Terbijs

Gadollnijs

Eiropijs

Samárijs

Samario
Europio

Prometijs

Neodims

Prazcodims

Cěrijs

Lantáns

Promezio

- o
3.-2
-o e
9- 3
f i"

Iridium

Osmium

Rhenium

Wolfram

Tantal

Lutctium

Ytterbium

Ksenons

Jods
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Iridio

Osmium

Wolfram

Volframio

Osmio

Tantal

E
3
s£
ns

Tántalo

|

Ytterbium

l
<

Ta

Lutcetsium

Lutctium

Lutctium
Hafnium

Utcrbium

Ytterbium

Ytterbium

Thulium

Thulium

Erbio

Erbium
Erbium

a

I

Hafnium

Tuulium

Thulium

Thulium

|

Erbium

Erbium

UJ

Erbium

Olmio

Holmium

Holmium

ks)
UJ

Hafnium

Holmium

Holmium

c
3
Q.

Holmium

Dysprosium

Dysprosium

2
-cH
3

Hafnio

Dúsproosium

Dysprosium

o
CO.
ex

t

Dysprosium

Terbio

Terbium

Terbium

o
^5
-3
O
©

|

Holmium

Holmio

a

Ho

j

Terbium

Terbium

Gadolinio

Gadolinium

Gadolinium

2
cS.
o_

§
3
O

Lutecium

Dysprosium

Disprosio

Gadoliinium

Gadolinium

Gadolinium

Europium

Europium

o
3.

-!Q. 1

Terbium

Euroopium

Europium

Europium

Samarium

Samarium

o

8.

|

Terbium

Terbio

o

Tb

Samaaríum

z
Samarium

I

Samarium

Prométhium

Prométhium

o

o
6
-o

Lutecio

Gadolinium

Gadolinio

E
Promeetium
o

w
Z

Prométhium

Néodyme

Ncodymium

o
a
SB3.

Neoditnio

Prascodymc

g
3.
-3

•JO
O

Prométhium

Cerio

(crium
Praseodimio

Lantanio

Lanthanc

Praseodymium

J_

o
3-3
"O
O

c
co.
o.
p

Lu

Europium

Europio

E
to

Eu

L/S

Samarium

OS

Samario

SJ

Prométhium

l-t

Prometío

S/
w
Neodúúm

ř

8

Pm

Neodym

Niodimio

<

Praseodiium

6
<

Praseodym

-1

Neodym

Praseodym

Praseodym

Praseodimio

j

Lanthanum

Bdiiuin

'LZ

Nd

Cerium

Cer

3

Cerio

£

Lanthan

-3
ec

Lanthan

|
I.antaan

Cacsium

_J

o
>5
-J

|

u
X
/:

Lanthan

j

Cesium

Xenon

1
i

i?
CS

|

Barium

Cesio

Xénon

>x

Iodinc

(/!
"5
JO
w

Lantano

j

Cacsium

E

Baryum

Caesium

Xenon

-g

5
"3

Bario

Cesium

I

Cesio

-g
Xenon

lodio

O
C
LL.

_ř
[íl

Cs

rs
Jood

O
•5

EN
25

Xenon

U!

Xenon

Jod

UJ

Xenón

<

CS
LLI

Yodo

Symbol
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101

Jo

Symbol

Pl

Au

Hg

TI

Pb

Bi

Po

At

Rn

Fr

Ra

Ac

Th

Pa

U

Np

Pu

Am

Cm

Bk

Cf

Es

Fm-

Md

No

Lw

z

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

YSpápvupoc
0á\\io

Elavhóbe

Talliutn
Plii

Quecksilber

Thallium
Blei
Wismuth

Kviksolv
Thalium
Bly
Bismuth
Plonium

Rtuť

Thallium

Olovo

Bismut

Polonium

Astat

Mercurio

Talio

Plomo

Bismuto

Laurencio

Nobclio

Mendelevio

Fermio

Einstenio

Californio

Berkelio

Curio

Americio

Plutonio

Lawrencium

Nobelium

Mendelevium

Fermium

Einsteinium

Kalifornium

Berkelium

Curium

Americium

Plutonium

Lawrentium

Nobelium

Mendelevium

Fermium

Einsteinium

Californium

Berkelium

Curium

Americium

Plutonium

Neptunium

Neptunium

Ncptunio

Uran

Uran

Uranio

Protactinium

Protaktinium

Protactinio

Einšteinijs
Fermijs

Einstenio
Fermio

Einsteinium
Fermium
Fermium

Mendelejevijs
Nobělijs
Laurensijs

Mendelevio
Nobelio
Lawrencio

Mendelevium
Nobelium
Lawrencium

Mendelevium
Nobelium
Lawrencium

Ocpuio
MEVTEXÉSIO

NounéXio
Aaupcvoio

Mendeleevium
Nobeelium
Lavrentsium

Mendelevium
Nobelium
Lawrentium

Einsteinium

Aťvoxáviov
Fermium

Einsteinium

Einsteinium

Kalifornijs

Californio
Californium
Californium
KaXupópvio

Berklijs

Berkelio
Berkelium
Berkelium

MncpicÉXio

Kirijs
Curium

Curio
Curium

Kioúpio

Americijs

Americio
Americium

AuEpÍKlO

Americium

Plutonijs

Plutonio
Plutonium
Plutonium

n\ouT<!)vio

Fermium

Kalifornium

Berkeelium

Kuurium

Ameriitsium

Californium

Berkelium

Curium

Americium

Plutoonium

Neptúnijs

Nettunio
Neptunium

Plutonium

NETTCOÚVIO

(riooeiSúvio)

Neptunium

Neptuunium

Uráns

Uranio

Uranium
Uranium

Neptunium

Oupávio

Uraan

Uran

Protaktlnijs

Protoattinio
Protactinium

npwTaKxivio

Protaktiinium

Protactinium

Torijs

Torio
Thorium

Protactinium

Thorium

Oópio

Toorium

Aktinijs

Attinio
Actinium

Thorium

Thorium

Thorium

Torio

Actinium

AKTÍVIO

Rádijs

Rádio

Radium

Aktiinium

Radium

Actinium

Actinium

Aktinium

Actinio

Páoio

Raadium

Radium

Radium

Radium

Francijs

Francium

OpávKio

Frantsium

Francium

Francium

Francium

Francio

Radons

Radon

Radon

Radon

PaSóvio

Radoon

Radon

Radon

Radon

Francium

Astats

Astato

Astats

Astatine

Acrano

Astaat

Astat

Astat

Polonijs

Polonio

Polonium

Polonium

rioXwvio

Poloonium

Bismuts

Bismuto

Bismuth

Polonium

Rádio

Francio

Radon

Astato

Polonio

Bismuth

Svins

Tallijs

Dzívsudrabs

Zelts

Piombo

Tallio

Mercurio

Oro

PlatTns

LV

Plomb

Thallium

Mercure

Or

Platino

1T

Biouoúdio

Lead

Thallium

Mercury

Gold

Platině

FR

Vismut

MóXuBooc,

Xpuoóc.

Kuld

Oro

Gold

Platinum

Guld

Platina

Platino

Zlato

EN

EL

ET
AruKÓxpuooc

DE
Plaatina

DA
Platin

CS
Platin

ES

X

Si

-

"o

_j

c

00

Magnézium

Alumínium

Szilicium

Foszfor

Kén

Klór

Argon

Kalium

Kalcium

Szkandium

Titán

Vanadium

Krom

Magnis

Aliuminis

Silicis

Fosforas

Siera

Chloras

Argonas

Kališ

Kalcis

Skandis

Titanas

Vanadis

Chromas

Manganas

Na

Mg

<

L75

Cu

t/i

u

Ar

^

Ca

u
1/5

ř—

>

o

o

-

rM

00

Cr

o
rM

rM

rM
rM

rM

Mn

rM

^t-

Manganiž

Kromju

Vanadju

Titanju

Skandju

Kalčju

Potassju

Argon

Kloru

Kubrit

Mangaan

Chroom

Vanadium

Titaan

Scandium

Calcium

Kalium

Kalsium
Skandium
Titaani
Vanadiini
Kromi

Argon
Kalij
Kalcij
Skandij
Titan
Vanadij

Argon
Draslík
Vápnik
Skandium
Titán
Vanad

Mangan

Kalium

Klor
Chlór

Mangan

Argon

Žveplo
Síra

Mangan

Kloori

Fosfor

Fosfor

Krom

Rikki

Silicij

Křemík

Chróm

Fosfori

Aluminij

Hliník

Alumiini

Mangan

Krom

Vanadin

Titan

Skandium

Kalcium

Kalium

Argon

Klor

Svavel

Fosfor

Kisel

Aluminium

Magnesium
Magnezij

Hořčík

Neon

Magnesium

Natrij

Sodík

|

Natrium

Neon

Neon

Neón

Fluor

Syře

Kvávc

Kol

Bor

Bcryliium

Natrium

Fluori

Fluor

Fluór

Crómio

Vanádio

Titánio

Escándio

Cálcio

Potassio

Argon

Cloro

Enxofre

Fósforo

Silício

Alumínio

Magncsio

Sódio

Neon

Happi

Kisik

Kyslík

V3
c
re
oc
c
re

Chrom

Wanad

Tytan

Skand

Wapň

Potaš

Argon

Chlor

Chloor
Argon

Siarka

Zwavel

Fosfor

Fosfor

Fosfru

Krzem

Silicium

Silikon

Glin.

Magnez

Sód

Aluminium

Magnesium

Natrium

Aluminju

Manjesju

Sodju

Neon

Fluor

Uhlík
Typpi

Hiili

Ogljik

Bór

Dusík

Boori

Bor

Berylium

Litium

Helium

Vátc
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Mangan

Natrium

Natris

O

Ne

'

Neon

Nconas

z
Neon

Fluor

Fluor

Fluor

v;
'E
3
OC
Q

Fluoras

Oxigenio

Litium

Helium

Vety

LJ[£H

Neon

Tlen

Zuurstof

3
C
;WS
'<«
V3
0

Oxigén

Azoto

Carbono

Boro

j

3
c

Fluworin

Azot

c
N
c/j
Stikstof

•o

Azotu

ca

s>
'3c

Nitrogén

|

33
Koolstof

Bor

Bcrílio

l.itij
5/

ZZ

Azotas

Karbonju

£

Anglis

mm
'•mi

Boor

|

Litium
y
33

Boron

Beryl

Lítio

Vodik

3

Bór

j

Lit

Helium

Vodík

E

Boras

Berillju

Lithium

Helium

Hidrogénio
»c»
X

Bcriiiium

Litju

Litium

i

Litis

3
C
tlju

Z

Hélium

_i
Su
Wodór

ir.

Waterstof

Sát

Hidrogén

Um

Hc

Vandcnilis

HU

AS

Symbol
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c
CS

re
oc

c
re

rM

Niobis

Molibdenas

Cu

Zn

Ga

Ge

As

Se

Br

Kr

Rb

Sr

Y

Zr

Nb

Mo

Tc

Ru

Rh

Pd

Ag

Cd

In

Sn

Sb

Te

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Gallium

Galis

Telúras

Stibis

Alavas

Indis

Kadmis

Sidabras

Paladis

Rodis

Rutenis

Technccis

Tellúr

Antimon

Ón

Indium

Kadmium

Ezúst

Palladium

Ródium

Ruténium

Technécium

Molibdén

Niobium

Cirkónium

Ittrium

Itris

Cirkonis

Stroncium

Rubidium

Kripton

Bróm

Szelén

Arzén

Stroncis

Rubidis

Kriptonas

Bromas

Selenas

Arscnas

Germanium

Cink

Cinkas

Germanis

Réz

Varis

Nikkcl

Nikelis

Ni

28

Kobalt

Kobaltas

Co

27

Vas

HU

Gclcžis

l-c

26

I.T

Symbol

z

Tellurju

Antimonju

Landa

Indju

Kadmju

Fidda

Palladju

Rodju

Rutenju

Teknezju

Molibdenu

Nijobju

Žirkonju

Ittriju

Stronzju

Rubidju

Kripton

Bromu

Selenju

Arseniku

Gcrmanju

Gallju

Žingu

Ram

Nikil

Kobalt

Ifadid

MT

Telluur

Antimoon

Tin

Indium

Cadmium

Zilvcr

Palladium

Rodium

Ruthernium

Tcchnetium

Molybdeen

Niobium

Zirkonium

Yttrium

Strontium

Rubidium

Krypton

Broom

Selenium

Arseen

Germanium

Gallium

Zink

Tellur

Antymon

Cyna

Ind

Kadm

Srebro

Pallad

Rod

Ruten

Technct

Molibdén

Niob

Cyrkon

Itr

Stront

Rubid

Krypton

Brom

Selen

Arsen

German

Gal

Cynk

Miedž

Nikiel

Nikkcl
Koper

Kobalt

Žclazo

PL

Kobalt

Ijzer

NL

Telúrio

Antimónio

Estanho

índio

Cádmio

Prata

Paládio

Ródio

Ruténio

Tecnécio

Molibdénio

Nióbio

Zircónio

ítrio

Estróncio

Rubídio

Kripton

Bromo

Selénio

Arsénio

Germánio

Gálio

Zinco

Cobre

Níquel

Cobalto

Fcrro

PT

Telúr

Antimon

Cín

Indium

Kadmium

Striebro

Paladium

Ródium

Ruténium

Technécium

Molybden

Niob

Zirkonium

Ytrium

Stroncium

Rubidium *

Krypton

Bróm

Selen

Arzén

Germanium

Galium

Zinok

Meď

Nikel

Kobalt

Železo

SK

Telur

Antimon

Kositer

Indij

Kadmij

Srebro

Paladij

Rodij

Rutenij

Tehnecij

Molibdén

Niobij

Cirkonij

Itrij

Stroncij

Rubidij

Kripton

Brom

Selen

Arzen

Germanij

Galij

Cink

Baker

Nikelj

Kobalt

Železo

SL

Telluuri

Antimoni

Tina

Indium

Kadmium

Hopea

Palladium

Rodium

Ruténium

Teknetium

Molybdeeni

Niobium

Zirkonium

Yttrium

Strontium

Rubidium

Krypton

Bromi

Seleeni

Arseeni

Germanium

Gallium

Sinkki

Kupari

Nikkeli

Koboltti

Rauta

FI

Tellur

Antimon

Tenn

Indium

Kadmium

Silver

Palladium

Rodium

Ruténium

Teknetium

Molybden

Niob

Zirkonium

Yttrium

Strontium

Rubidium

Krypton

Brom

Selen

Arsenik

Germanium

Gallium

Zink

Koppar

Nickel

Kobolt

Járn

SV

Ozmium

Iridium

Ceris

Prazeodimis

Samarís

Europis

Holmis

Erbis

Tulis

Tantalas

Volframas

Renis

Osmis

Iridis

Ba

La

Ce

Pr

Nd

Pm

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

Hf

Ta

W

Re

Os

Ir

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

Hafnis

Liutecis

Iterbis

Disprozis

Terbis

Gadolinis

Promctis

Ncodimis

Lantanas

Baris

Cczis

Cs

55

Terbium
Dysprosium
Holmium
Erbium

Tcrbju
Disprosju
Olmju
Erbju

Diszprózium

Holmium

Rénium

Volfrám

Tantál

Hafnium

Lutecium

Itterbium

Tulium

Erbium

Terbium

Osmium
Iridium

Iridju

Renium

Wolfram

Osmju

Rénju

Tungstcnu

Tantaal

Hafnium

Hafnju
Tantalu

Lutctium

Lutezju

Ytterbium

Gadolinium

Gadolinju

Gadolinium

Itterbju

Europium

Ewropju

Europium

Thulium

Samarium

Samarju

Szamárium

Tulju

Prométhium

Prometju

Prométium

Iryd

Osm

Ren

Wolfram

Tantal

Hafn

Lutct

Iterb

Tul

Erb

Holm

Dysproz

Terb

Gadolin

Europ

Samar

Promet

Neodym

Ncodímium

Prazcodímium

Cer

Lantan

Neodymium

Lanthaan

Lantanu

Bar

Neodimju

Barium

Barju

Ccz

Prazeodym

Cesium

fesju

Ksenon

Praseodymium

Xenon

Kscno

Jod

Prascdimju

Jood

Jodju

PL

Cerium

NL

MT

Čerju

Cerium

Lantán

Barium

Cézium

Xenon

Ksenonas

Xc

54

Jód

Jodas

I

53

HU

1.T

Symbol

z

Praseodym
Neodym

Praseodyymi
Neodyymi
Prométium

Prazeodim
Neodim
Prometij

Iridio

Ósmio

Renio

Tungsténio

Tántalo

Háinio

Lutecio

Iridium

Osmium

Rénium

Volfrám

Tantal

Hafnium

Lutecium

Yterbium

Tulium

Túlio
Iterbio

Erbium

Holmium

Dysprózium

Terbium

Gadolinium

Europium

Samarium

Prométium

Neodým

Prazcodým

Érbio

Holmio

Disprosio

Terbio

Gadolinio

Europio

Samario

Promécio

Ncodímio

Praseodimio

Ytterbium

Iterbij

Iridij

Iridium

Osmium

Iridium

Osmium

Rhenium

Renium
Rcnij
Osmij

Wolfram

Volframi

Tantal

Hafnium

Lutctium

Ytterbium

Holmium

Dysprosium

Terbium

Gadolinium

Volfrám

Tantaali

Tulium
Tulij

Tantal

Erbium

Erbij

Hafnium

Holmium

Holmij

Hafnij

Dysprosium

Disprozij

Lutctium

Tulium

Terbium

Terbij

Lutecij

Erbium

Gadolinium

Gadolinij

Europium

Europium

EvropiJ

Samarium

Samarium

Samarij

Prométium

Cerium

Cerium

Cerij

Cér

Cério

Lantan

l.antaani

Lantan

Lantán

Barium

Barium

Bari)

Cesium

Xenon

Jod

SV

Barium

Cesium

Ksenon

Jodi

FI

Cczij

Ksenon

Jod

SI.

Cesium

Xenón

Jód

SK

Lantanio

Bario

Césio

Xénon

Iodo

PT

Symbol

Ht

Au

Hg

TI

Pb

Bi

Po

At

Rn

Fr

Ra

Ac

Th

Pa

U

Np

Pu

Am

Cm

Bk

Cf

Es

Fm

Md

No

Lw

z

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

Protaktínium

Protaktinis

Lorensis

Nobelis

Mendelevis

Fermis

Einšteinis

Laurencium

Nobelium

Mendelevium

Fermium

Einsteinium

Kalifornium

Berkelium

Berklis

Kalifornis

Kúrium

Americium

Amcricis

Kiuris

Plutonium

Neptunium

Plutonis

Neptúnis

Urán

Tórium

Toris

Uranas

Aktínium

Francium

Francis

Aktinis

Radon

Radonas

Rádium

Asztácium

Astatinas

Radis

Polonium

Polonis

Tallium

Talis

Bizmut

Higany

Gyvsidabris

Bismutas

Arany

Auksas

Ólom

Platina

Platina

Švinas

HU

I.T

Lawrenčju

Nobelju

Mendelevju

Fermju

Enstejnju

Kalifornju

Bcrkclju

Kurju

Američju

Plutonju

Nettunju

Uranju

Protaktinju

Torju

Aktinju

Laurentium

Nobelium

Mendelevium

Fermium

Einsteinium

Californium

Berkelium

Curium

Americium

Plutonium

Neptunium

Uranium

Protactinium

Thorium

Actinium

Radium

Francium

Frančju
Radju

Radon

Astaat

Polonium

Radon

Astatina

Polonju

Bismuth

Lood

Čomb
Bismút

Thallium

Kwik

Goud

Platinum

NI.

Tallju

Merkurju

Dehcb

Platinu

MT

Laurencium

Laurencio
Lorens

Lavrencij

Lawrensium

Nobelium

Nobelij
Nobelium

Nobclio
Nobel

Mendelevium

Mcndelevij
Mendelevium

Mendelevio
Mendelew

Fermium

Fermij.
Fermium

Fermio
Ferm

Einsteinium

Ajnštajnij
Einsteinium

Einsteinio
Einstein

Kalifornium
Kalifornium

Californio
Kaliforn

Kalifornij

Berkelium

Berquélio

Berkel

Berkelium

Curium

Kirij
Curium

Cúrio

Kiur

Berkclij

Amerikium

Amcricij

Americium
Americio

Ameryk

Plutonium

Neptunium

Neptunij

Lawrentium"

Nobelium

Mendelevium

Fermium

Einsteinium

Californium

Berkelium

Curium

Americium

Plutonium

Neptunium

Uran

Uraani
Uran

Plutonij

Plutonio

Neptunium

Protaktínium
Protaktínium

Protaktinij

Torium

Aktinium

Radium

Torium

Aktinium

Radium

Francium

Frankium

Torij

Aktinij

Radij

Francij

Radon

Astat

Polonium

Vismut

Bly

Tallium

Kvicksilver

Guld

Platina

sv

Radon

Astatiini

Polonium

Vismutti

Lyijy

Tallium

Elohopea

Kulta

Platina

FI

Plutonium

Pluton

Neptun

Neptúnio

Urán

Uranio

Uran

Protaktínium

Protactínio

Tórium

Aktínium

Protaktyn

Actínio

Aktyn

Rádium

Tório

Rádio

Rad

Francium

Tor

Francio

Radon

Radon

Radon

Frans

Radon

Astat

Astat

Astato

Astat

Bizmut

Svinec

Táli)

Živo srebro

Zlato

Platina

SI.

Polonij

Bizmut

Olovo

Talium

Ortuť

Zlato

Platina

SK

Polonium

Polonio

Polon

Bismuto

Chumbo

Olów
Bizmut

.Tálio

Mercurio

Ouro

Platina

PT

Tal

Rteč

Zloto

Platyna

PÍ.
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V úvodním textu k aříloze I se tabulka B nahrazuje tímto:
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Hidrocarburos halogenados
Halogenované uhlovodíky

.TABLA B — TABULKA B — TABEL B — TABELLE B — TABEL
B — niNAKAI B — TABLE B — TABLEAU B — TABELLA B — B
TABULA — B LENTELĚ — B. TÁBLÁZAT — TABELLA B —
TABEL B — TABEL-V B — TABELA B — TABULKA B — TABELA
B — TAULUKKO B — TABELL B

Halogensubstituerede carbonhydrider

Clasificación especial para las sustancias orgánicas

Halogenated hydrocarbons

Speciální třídy organických látek

Dérivés halogénés des hydrocarbures

Halogen-Kohlenwasserstoffe
Halogeenitud súsivesinikud
AXoYovonapáyuY uopoYovav9páK(ov
0

Derivati idrocarburi alogenati

Sa?rlig inddeling af organiske stoffer

Halogenětie ogjudenraži

Spezielle Anordnun^ flir die organischen Stoffe

Halogeninti angliavandeniliai

Spetsiaalne orgaanil ste ainete klassifikatsioon'

Halogénezett szénhidrogenek

Et6iKrj idijivóunon TU v opyctvuciďv ououúv

Idrokarburi alogenati
Gehalogeneerde koolwaterstoffen

Speciál classiíícatior for organic substances

Halogenowe pochodně weglowodorów

Classification particuliěre aux substances organiques

Hidrocarbonetos halogenados

Classificazione speciále per le sostanze organiche

Halogenované uhlovodíky

Organisko kirnisko .ielu grupas

Halogenirani ogljikovodiki
Halogenoidut hiilivedyt

Speciali organiniu medžiagu klasifikacija

Halogenerade kolváten

Szerves anyagok speciális osztályozása
Klassifikazzjoni spet jali ghal sustanzi organiči

603

Alcoholes y derivados
Alkoholy a jejich deriváty

Speciále indeling voor de organische stoffen

Alkoholer og dereš derivater

Numery klas substaicji organicznych

Alkohole und ihre Deriváte
Alkoholid ja nende derivaadid

Classificacáo especiřl para as substáncias orgánicas

AXKOÓXEC. KUI TiapáYUYa touc

Prehládná klasifikác a organických látok

Alcohols and their derivatives

Posebna razvrstitev organskih spojin v skupině

Alcools et dérivés

Erityisryhmát orgaaiisille aineille

Alcoli e derivati
Spirti un to atvasinájumi

Sárskild indelning av organiska ámnen

Alkoholiai ir jii dariniai
601

Alkoholok és származékaik

Hidrocarburos

Alkoholici u derivati

Uhlovodík)*

Alcoholen en derivaten

Carbonhydrider (kulbrinter)

Alkohole i ich pochodně

Koh lenwass erstoffe

Álcoois e derivados

Susivesinikt.d

Alkoholy a ich deriváty

Y&poYovóvd|Xiiccc

Alkoholi in njihovi derivati

Hydrocarbons

Alkoholit ja niiden johdannaiset

Hydrocarbures

Alkoholer och deras derivát

Idrocarburi
Ogjudenraži
Angliavandeniliai
Szénhidrogenek
Idrokarburi
Koolwaterstoffen

604

Fenoles y derivados
Fenoly a jejich deriváty
Phenoler og dereš derivater
Phenole und ihre Deriváte
Fenoolid ja nende derivaadid
OatvóXec icat napaY<i>Y

a T O U C

-

Weglowodcry

Phenols and their derivatives

Hidrocarbo letos

Phénols et dérivés

Uhlovodíky

Fenoli e derivati

Ogljikovodiki

Fenoli un to atvasinájumi

Hiilivedyt

Fenoliai ir jy dariniai

Kolváten

Fenolok és származékaik

Úřední věstník Evropské unie
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605

Fenoli u derivati

Organische Sáuren und ihre Deriváte

Fenolen en derivaten

Orgaanilised happed ja nende derivaadid

Fenole i ich pochodně

OpycMicá o&a KOI TtapaYtoyá TOUC

Fenóis e derivados

Organic acids and their derivatives

Fenoly a ich deriváty

Acides organiques et dérivés

Fenoli in njihovi derivati

Acidi organici e derivati

Fenolit ja niiden johdannaiset

Organiskás skábes un to atvasinájumi

Fenoler och deras derivát

Organinés rúgštys ir ju dariniai
Szerves savak és származékaik

Aldehídos y derivados

Ačidi organici u derivati

Aldehydy a jejich deriváty

Organische zuřen en derivaten

Aldehyder og dereš derivater

Kwasy organiczne i ich pochodně

Aldehyde und ihre Deriváte

Acidos orgánicos e derivados

Aldehúúdid ja nende derivaadid

Organické kyseliny a ich deriváty

AXoeO&c Kat napáYuyá TOUC

Organske kisline in njihovi derivati

Aldehydes and their derivatives

Orgaaniset hapot ja niiden johdannaiset

Aldéhydes et dérivés

Organiska syror och deras derivát

Aldeidi e derivati
Aldehidi un to atvasinájumi

608

Nitrily

Aldehidek és származékaik

Nitriler

Aldeidi u derivati

Nitrile

Aldehyden en derivaten

Nitriilid

Aldehydy i ich pochodně

NtxpiXia

Aldeidos e derivados

Nitriles

Aldehydy a ich deriváty

Nitriles

Aldehidi in njihovi derivati

Nitrili

Aldehydit ja niiden johdannaiset

Nitrilsavienojumi un to atvasinájumi

Aldehyder och deras derivát
606

Nitrilai

Cetonas y derivados

Nitrilek

Ketony a jejich deriváty

Nitrili

Ketoner og dereš derivater

Nitrillen

Ketone und ihre Deriváte

Nitr>'le

Ketoonid ja nende derivaadid

Nitrilos

Krtóvcc Km napáyíoyá TOUC

Nitrily

Ketones and their derivatives

Nitrili

Cétones et dérivés

Nitriilit

Chetoni e derivati

Nitriler

Ketoni un to atvasinájumi
Ketonai ir ju dariniai
Ketonok és származékaik
Keton u derivati
Ketonen en derivaten
Ketony i ich pochodně
Cetonas e derivados
Ketony a ich deriváty
Ketoni in njihovi derivati
Ketonit ja niiden johdannaiset
Ketoner och deras derivát
607

Nitrilos

Aldehidai ir jy dariniai

609

Derivados nitrados
Nitrosloučeniny
Nitroforbindelser
Nitroverbindungen
Nitroúhendid
NlTpOEVíilOElC
Nitro compounds
Dérivés nitrés
Nitroderivati
Nitrosavienojumi
Nitrojunginiai

Acidos orgánicos y derivados

Nitrovegyiiletek

Organické kyseliny a jejich deriváty

Komposti tan-nitru

Organiske syrer og dereš derivater

Nitroverbindingen

23.9.2003
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Nitrozwiazki

ApiVOEVÚOřlC

Derivados ritrados

Amine compounds

Nitrozlúčen.ny

Dérivés aminés

Nitro spojir.e

Aminoderivati

Nitroyhdistt et

Aminosavienojumi

Kvávefbreningar

Aminojunginiai
A m i n vegyiiletek

Derivados cloronitrados

Komposti ta' 1-amino

Chlorované nitrosloučeniny

Aminoverbindingen

Chlornitroforbindelser

Aminozwiazki

Chlornitrov ;rbindungen

Derivados aminados

Kloronitroiihendid

Aminozlúčeniny

XXupoMTpoivuioxu;

Amino- spojine

Chloronitro compounds

Amiiniyhdisteet

Dérivés chloronitrés

Aminer

Cloronitro derivati
Hlornitrosa Wenojumi

611

109

613

Bases heterocíclicas y derivados

Chlornitrojunginiai

Heterocyklické báze a jejich deriváty

Klór-nitrovegyuletek

Heterocykliske baser og dereš derivater

Komposti tal-kloronitru

Heterocyclische Basen und ihre Deriváte

Chloornitrcverbindingen

Heterotsiiklilised alused ja nende derivaadid

Chloronitrc zwiazki

ETEPOKUKXIKĚC páonc KOI TiapáYwyá TOUC

Derivados i loronitrados

Heterocyclic bases and their derivatives

Chlórované nitrozlúčeniny

Bases hétérocycliques et dérivés

Kloro-nitro spojine

Basi eterocicliche e derivati

Kloorinitro /hdisteet

Heterocikliskie savienojumi u n to atvasinájumi

Klornitrofó -eningar

Heterociklinés bazés ir j u dariniai

Derivados azoicos y azoxi

Heterociklusos bázisok és származékaik

Azoxysloučeniny a azosloučeniny

Bažijiet eteročikliči u derivati

Azoxy- og azoforbindelser

Heterocyclische basen en hun derivaten

Azoxy- und Azoverbindungen

Zásady heterocykliczne i ich pochodně

Asoksú- ja asoiihendid

Bases heterocíclicas e derivados

Aíu>£u- KOI ÓCU-EVÚODC

Heterocyklické bázy a ich deriváty

Azoxy- ancí azo compounds

Heterociklične baze i n njihovi derivati

Dérivés azoxy et azoiques

Heterosykliset emákset ja niiden johdannaiset

Azossi- e azoderivati

Heterocykliska baser och deras derivát

Azobisavienojumi un azosavienojumi
Azoksijunginiai ir azojunginiai
Azoxi és a;:o-vegyuletek
Komposti ta" 1-azossi u ta' 1-azo
Azoxy- en azoverbindingen
Azoksy- i í.zozwiazki
Derivados izoxi e azóicos
Azoxyzlúčeniny a azozlúčeniny
Azoksi- in azo spojine
Atsoksi- ja atsoyhdisteet
Azoxi- och azofóreningar

614

Glucósidos y alcaloides
Glykosidy a alkaloidy
Glycosider og alkaloider
Glycoside und Alkaloide
Glúkosiidid ja alkaloidid
rXuKoChxc. m i a\Ka\oEi5ř)
Gh/cosides and alkaloids
Glucosides et alcaloides
Glucosidi e alcaloidi
Glikozidi un alkaloídi
Glikozidai ir alkaloidai

Derivados iminados

Glikozidok és alkaloidok

Aminosloučeniny

Glukosidi u alkalojdi

Aminer

Glycosiden en alkaloiden

Aminoverbindungen

Glikozydy i alkaloidy

Amiinúhendid

Glicósidos e alcaloides

Úřední věstník Evropské unie
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615

Glykozidy a alkaloidy

Peroxydes organiques

Glikozidi in alkaloidi

Perossidi organici

Glykosidit ja alkaloidit

Organiskie peroksidi

Glykosider och alkaloider

Organiniai peroksidai
Szerves peroxidok

Cianatos e isocianatos

Perossidi organid

Kyanáty a isokyanáty

Organische peroxiden

Cyanater og isocyanater

Nadtlenki organiczne

Cyanate und Isocyanate

Peróxidos orgánicos

Tsúanaadid ja isotsíianaadid

Organické peroxidy

KuaviKĚc icai icoKuaviKéc. EVÚOXIC

Organski peroksidi

Cyanates and isocyanates

Orgaaniset peroksidit

Cyanates et isocyanates

Organiska peroxider

Cianati e isocianati
Cianáti un izocianáti

616

647

Enzimas

Cianatai ir izocianatai

Enzymy

Cianátok és izocianátok

Enzymer

Čjanati u isočjanati

Enzyme

Cyanaten en isocyanaten

Ensúúmid

Cyjaniany i izocyjaniany

'Evtuua

Cianatos e isocianatos

Enzymes

Kyanáty a izokyanáty

Enzymes

Cianati in izocianáti

Enzimi

Syanaatit ja isosyanaatit

Enzlmi

Cyanater och isocyanater

Enzimai

Amidas y derivados
Amidy a jejich deriváty
Amider og dereš derivater
Amide und ihre Deriváte

Enzimek
Enzlmi
Enzymen
Enzymy

Amiidid ja nende derivaadid

Enzimas

Aui8ia KLU napávtavu touc,

Enzymy

Amides and their derivatives

Encimi

Amides et dérivés

Entsyymit

Ammidi e derivati

Enzymer

Amídi un to atvasinájumi
Amidai ir ju dariniai
Amidok és származékaik
Amidi u derivati
Amiden en derivaten
Amidy i ich pochodně
Amidas e derivados
Amidy a ich deriváty
Amidi in njinovi derivati
Amidit ja niiiden johdannaiset
Amider och deras derivát
617
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Peróxidos orgánicos

Sustancias complejas derivadas del carbón
Dehtochemické produkty
Komplekse kulderivater
Aus Kohle abgeleitete komplexe Stoffe
Kivisóest saadud kompleksúhendid
lúfinXoicEC ouoicc napaYÓuxvec. anó áv9paica

Complex substances derived from coal
Substances complexes dérivées du charbon
Sostanze complesse deriváte dal carbone
Kompleksa sastáva akmenogju párstrádes produkti
Iš akmens angliu pagamintos sudétingos medžiagos
Komplex kdszénszármazékok

Organické peroxidy

Sustanzi kumplessi derivati mill-faham

Organiske peroxider

Complexe steenkoolderivaten

Organische Peroxide

Zložone zwiazki wytworzone z wegla kamiennego

Orgaanilised peroksiidid

Substáncias complexas derivadas do carváo

OpYavtica urapoŠctSia

Dechtochemické produkty

Organic perctxides

Kompleksne snovi, pridobljene iz premoga

Úřední věstník Evropské unie
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Monimutka set hiilijohdannaiset
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PŘÍLOHA II

Komplexa kolderivat
649

Sustancias complejas derivadas del petróleo
Ropné produkty
Komplekse oliederivater
Aus Erdól abgeleitete komplexe Stoffe

Symboly a označení nebezpečnosti
přípravky

pro nebezpečné

látky a

BILAG II
Faresymboler og farebetegnelser for farlige stoffer og praeparater

Petrooleumist saadud kompleksúhendid
IÚU.-\OKEC OUOÍEC. TrapayóufvEC anó nrrpÉXato
Complex substances derived from petroleum
Substances complexes dérivées du pétrole

ANHANG II
Gefahrensymbole und -bezeichnungen fúr gefahrliche Stoffe und
Zubereitungen

Sostanze complesse deriváte dal petrolio
Kompleksa sastáva naftas párstrádes produkti

II LISA

Iš naftos pagamintos sudétingos medžiagos
Komplex olajszármazékok
Sustanzi kumplessi derivati mill-pitrolju

Ohtlike ainete ja valmististe ohtlikkuse siimbolid ning indikaatorid
riAPAPTHMA II

Complexe aardoliederivaten
Zložone zwiazki wytworzone z ropy naftowej
Substáncias complexas derivadas do petróleo
Ropné produkty
Kompleksne snovi pridobljene iz naftě
Monimutkaiset óljyiohdannaiset

650

XúufloXa KOI E\'&rii;Ei(; KIVOUVOU \m ETUKÍVSUVEQ OUOÍEC KOI "apaoKEuáauara
ANNEX II

Komplexa oljederivat

Symbols and indications of danger for dangerous substances and
preparations

Sustancias diversas

ANNEXE II

Různé látk\
Diverse stolfer
Verschiedene Stoffe
Segaained

Symboles et indications de danger des substances et preparations
dangereuses
ALLEGATO II

Aiátpopec oi oúrc
Miscellaneous substances
Substances diverses
Sostanze diverse

Simboli e indicazioni di pericolo delle sostanze e preparati pericolosi
II PIELIKUMS

Dažádas vit las
(vairios medžiagos

BTstamo vielu un preparátu simboli un blstamlbas paskaidrojumi

Kiilónbózó anyagok
Sustanzi mixxellanji
Diversen
Róžne substancje
Substáncias diversas
Rózne chemické látky
Ostale sno\i

II PRIEDAS
Pavojingu medžiagu ir preparátu pavojingumo simboliai ir nuorodos
II. MELLÉKLET
Veszélyes anyagok és készítmények veszélyszimbólumai és jelei

Muut ainee:
Diverse ámnen"
c)

Příloha II se nahrazuje tímto:

ANNESS II
Simboli u indikazzjonijiet ta periklu minn sustanzi u preparazzjonijiet perikoluži

„ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA
— riAPAPTHMA II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II
— II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II
— BIJLAGE II — ZALACZNIK II — ANEXO II — PŘÍLOHA II —
PRILOGA II — LHTE II — BILAGA II

Gevaarsymbolen en -aanduidingen van gevaarlijke stoffen en preparaten

ANEXO II

ZALACZNIK II

Símbolos e indicac ones de peligro de las sustancias y preparados
peligrosos

Wzory znaków ostrzegawczych oraz nápisy okrešlajace ich znaczenic

BIJLAGE II

r c n
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ANEXO II
Símbolos e indicacdes de perigo das substáncias e preparacóes
perigosas

Huomautus: Varoitusmerkkien kirjaintunnukset E, O, F, F+, T, T+,
C, Xn, Xi ja N eivát ole osa varoitusmerkkiá.
Anmárkning: Bokstáverna E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi och N utgór
inte en del av symbolen.

PŘÍLOHA II
Výstražné symboly a označenia nebezpečenstva pre nebezpečné
látky a prípravky

E

PRILOGA II
Grafični znalci in napisi za opozarjanje na nevarnost za nevarne
snovi in pripravke
LIITE II
varoitusmerkit ja niiden nimet vaaralbsille aineille ja valmisteille
BILAGA II
Farosymboler och farobeteckningar fór farliga ámnen och beredningar
Nota: Las letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi y N no forman parte
del símbolo.
Poznámka: Písmenná vyjádření E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi a N
nejsou součástí symbolu.
Bemaerkning: Bogstaverne E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi og N udgor
ikke en del af symbolet.
Anmerkung: Die Buchstaben E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi und N
sind nicht Bestandteil des Gefahrensymbols.
Táhelepanu: tahed E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ja N ei ole ohusumboli osa.
Inuriwan: Ta Ypupuara E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi icai N 8ev anoTtXoŮV ]lÍpOC, TOU OUufiÓXoU.

ES: Explosivo
CS: Výbušný
DA: Eksplosiv
DE: Explosionsgefáhrlich
ET: Plahvatusohtlik
EL: EKpnKTiKÓ
EN: Explosive
FR: Explosif
IT: Esplosiyo
LV: Sprádzienbistams
LT: Sprogstamoji
HU: Robbanásveszélyes
MT: Splussiv

Note: The letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi and N do not form
part of the symbol.
Remarque: Les lettres E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi et N ne font pas
partie du symbole.
Nota: Le lettere E, O, F. F+, T, T+, C, Xn, Xi e N non fanno parte
del simbolo.
Piezime: BTstamíbas apzimějums ar buřtu (burtiem E, O, F, F+, T,
T+. C, Xn, Xi un N) nav markějuma sastávdaja.

NL: Ontplofbaar
PL: Produkt wybuchowy
PT: Explosivo
SK: Výbušný
SL: Eksplozivno
FI: Rájáhtává

Pastaba: Raidés E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ir N néra simbolio
dalis.

SV: Explosivt

Megjegyzés: Az E, O, F, F+. T. T+, C, Xn, Xi és N betúk nem részei
a szimbólumnak.

O

Nota: L-ittri E, O. F, F+, T, T+, C. Xn. Xi u N m'humiex parti missimbolu.
Opmerking: De letters E, O, F. F+, T, T+, C, Xn, Xi en N maken
geen deel uit van het gevaarsymbool.
Uwaga: litery E. O, F. F+. T. T+. C. Xn. Xi oraz N nie stanowi^
czešci znaku ostrzegawczego.
Nota: As letras E, O, F, F+. T. T+, C, Xn. Xi e N náo fazem parte
do símbolo.
Poznámka: Písmena E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, a N nie sú súčasťou symbolu.
Opomba: črke E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, in N niso del grafičnega znaka.

23.9.2003

ES: Comburente
CS: Oxidující
DA: Brandnxrende
DE: Brandfórdernd
ET: Oksiideeriv
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EL: Oča&ojTiKÓ

F+

EN: Oxidizing
FR: Comburant
IT: Comburente
LV: Spéclgs oksiděti.js
LT: Oksiduojanti
HU: Égést tápláió. cxidáló

ES: Extremadamente inflamable
CS: Extrémně hořlavý

MT: Iqabbad
NL: Oxyderend
PL: Produkt utleňiajacy
PT: Comburente
SK: Oxidujúci
SL: Oksidativno

DA: Yderst brandfarlig
DE: Hochentziindlich
ET: Eriti tuleohtlik
EL: EČaipemá EÚ<PXEKTO

EN: Extremely flammable
FR: Extrémement inflammable

FI: Hapettava
SV: Oxiderande

IT: Estremamente infiammabile
LV: ípaši viegli uzliesmojoss

F

LT: Ypač degi
HU: Fokozottan túzveszélyes
MT: Jaqbad malajr hafha
NL: Zeer licht ontvlambaar
PL: Produkt skrajnie latwopalny
PT: Extremamente inflamável

ES: Fácilmente inflamable
CS: Vysoce hořlavý
DA: Meget brandfailig
DE: Leichtentzúndlich

SK: Mimoriadne hořlavý
SL: Zelo lahko vnetljivo
FI: Erittáin helposti syttyvá
SV: Extremt brandfarligt

ET: Vága tuleohtlik
EL: rioXú cůcpXcKTo
EN: Highly

T

flammable

FR: Facilement inflammable
IT: Fácilmente infiammabile
LV: \'iegli uzliesmojoss
LT: Labai degi
HU: Túzveszélyes

ES: Tóxico

MT: Jaqbad malajr

CS: Toxický

NL: Licht ontvlambaar

DA: Giftig

PL: Produkt wysoce latwopalny

DE: Giftig

PT: Fácilmente inflamável

ET: Miirgine

SK: Velmi hořlavý

EL: TofctKÓ

SL: Lahko vnetljivo

EN: Toxic

FI: Helposti syttyvá

FR: Toxique

SV: Mycket brandfa-ligt

IT: Tossico

rcs~i
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LT: Toksiška
HU: Mérgezó
MT: Tossiku
NL: Vergiftig
PL: Produkt toksyczny

ES: Corrosivo

PT: Tóxico

CS: Žíravý

SK: jedovatý

DA: ^-Etsende

SL: Strupeno
FI: Myrkyllinen

DE: Átzend
ET: Sóobiv
EL: AiaBpwTiKÓ

SV: Giftig

EN: Corrosive
FR: Corrosif

T+

FT: Corrosivo
LV: Kodigs
LT: Ardanti (ésdinanti)
HU: Maró
MT: Korruživ

ES: Muy tóxico
CS: Vysoce toxický

NL: Bijtend
PL: Produkt žracy
PT: Corrosivo

DA: Meget giftig
SK: Žieravý
DE: Sehr giftig

SL: Jedko

ET: Vága múrgine

FI: Syóvyttává

EL: rioXú TO&KÓ

SV: Frátande

EN: Verv toxic
FR: Trěs toxique
LT: Molto tossico
LV: Loti toksisks
LT: Labai toksiška
HU: Nagyon mérgezó
MT: Tossiku hafna
NL: Zeer vergiftig
PL: Produkt bardzo toksyczny

ES: Nocivo
CS: Zdraví škodlivý
DA: Sundhedsskadelig
DE: Gesundheitsschádlich

PT: Muito tóxico
ET: Kahjulik
SK: Velmi jedovatý
SL: Zelo strupeno

EL: EmBXaBcc
EN: Harmful

FI: Erittáin myrkyllinen

FR: Nocif

SV: Mycket giftig

IT: Nocivo

23.9.2003
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LV: KaitTgs
LT: Kenksminga
HU: Ártalmas
MT: jaghmel il-hsan
NL: Schadelijk
PL: Produkt szkodlňvy

ES: Peligroso para el medio ambiente

PT: Nocivo

CS: Nebezpečný pro životní prostředí

SK: Škodlivý

DA: Miljofarlig

SL: Zdravju škodljivo

DE: Umweltgefáhrlich

FI: Haitallinen

ET: Keskkonnaohtlik

SV: Hálsoskadlig

EL: Emirivouvo yia TO TiEpifióMov
EN: Dangerous for the errvironment

Xi
FR: Dangereux pour l'environnement
IT: Pericoloso per 1'ambiente
LV: BTstams videi
.LT: Aplinkai pavojinga
HU: Kórnyezetre veszélyes
MT: Perikoluž ghall-ambjent
NL: Milieugevaarlijk
PL: Produkt niebezpieczny dla šrodowiska
PT: Perigoso para o ambiente
SK: Nebezpečný pre životné prostredie
SL: Okolju nevarno
FI: Ympáristólle vaarallinen
SV: Miljófarlig"
d)

Příloha III se nahrazuje tímto:
„ANEXO III — PŘÍLOHA III — BILAG III — ANHANG III — III
LISA — riAPAPTHMA III — ANNEX III — ANNEXE III — ALLE
GATO III — III PIELIKUMS — III PRIEDAS — III. MELLÉKLET —
ANNESS III — BIJLAGE III — ZALACZNIK III — ANEXO III —
PŘÍLOHA III — PRILOGA III — LIITE III — BILAGA III
ANEXO III
Naturaleza de los riesgos específicos atribuidos a las sustancias y
preparados peligrosos
PŘÍLOHA III
Povaha specifických rizik spojených s nebezpečnými látkami a
přípravky
BILAG III
Arten af de saerlige risici, der er forbundet med de farlige stoffer
og praeparater
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ANHANG III
Bezeichnungen der besonderen Gefahren bei gefáhrlichen Stoffen
und Zubereitungen

23.9.2003

PŘÍLOHA III
Zoznam označení specifického rizika upozorňujúcich na nebez
pečné vlastnosti chemickej látky a přípravku
PRILOGA III

III LISA

Standardna opozorila za označevanje nevarnih snovi in pripravkov

Ohtlike ainete ja valmististe riskilaused

LIITE III

I1APAPTHMA III

Erityisten vaarojen luonne liittyen vaarallisiin aineisiin ja valmisteisiin

<DÚOT| TÍIJV EioiKuv Kiv5ův(i)v nou cwpopoúv mtávSuvec ovokq KCU
irapaoxajáopaTa

BILAGA III
Riskfraser som tilldelas farliga ámnen och beredningar

ANNEX III

Rl

Nátuře of speciál risks attributed to dangerous substances and preparations

ES: Explosivo en estado seco.

ANNEXE III

DA: Eksplosiv i tor tilstand.

Nátuře des risques particuliers attribués aux substances et préparations dangereuses

DE: In trockenem Zustand explosionsgefáhrlich.

ALLEGATO III

EL: EKpnKTiKÓ

Nátura dei rischi specifici attribuiti alle sostanze e preparati peťicolosi
III PIELIKUMS
KTmisko vielu iedarbibas raksturojumi un apvienotie raksturojumi

CS: Výbušný v suchém stavu.

ET: Plahvatusohtlik kuivana.
ae br\pr\

KaTáoraon.

EN: Explosive when dry.
FR: Explosif á 1'état sec.

IT: Esplosivo allo stato secco.
LV: Sprádzienblstams sausá veidá.
LT: Sausa gali sprogti.

m PRIEDAS
Pavojingoms medžiagoms ir preparatams prískiríamij ypatinguju
rizikos veiksniu pobúdis

HU: Száraz állapotban robbanásveszélyes.
MT: Jisplodi meta jinxef.
NL: In droge toestand ontplofbaar.

III. MELLÉKLET
A veszélyes anyagok és készítmények veszélyeinek/kockázatainak
jellege (R-mondatok)
ANNESS III
In-natura ta' riskji spečjali attribwiti lil sustanzi u preparazzjonijiet
perikoluži

PL: Produkt wybuchowy w stanie suchým.
PT: Explosivo no estado seco.
SK: V suchom stave výbušný.
SL: Eksplozivno v suhem stanju.
FI: Rájáhtáváá kuivana.
SV: Explosivt i torrt tillstánd.

BIJLAGE III
R2
Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen
en preparaten

ES: Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otřas fuentes
de ignición.

ZAtACZNIK III

CS: Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením
jiných zdrojů zapálení.

Zwroty wskazujace rodzaj zagroženia stwarzanego przez substancje niebezpieczna lub preparát niebezpieczny

DA: Eksplosionsfarlig ved stod, gnidning, ild eller andre antaendelseskilder.

ANEXO III

DE: Durch Schlag, Reibung,
explosionsgefáhrlich.

Natureza dos riscos específícos atribuídos ás substáncias e preparacoes perigosas

ET: Plahvatusohtlik lóogi, hóórdumise, tule vói muu súttimisallika
toimel.

Feuer oder andere

Zůndquellen

Úřední věstník Evropské unie

23.9.2003

117

EL: Kivouvoc ncprittuc cnó Kpoúon. xpu3ř|, yamá r\ áXXtc mryčc avacp-

MT: Riskju kbir hafha ta' splužjoni minn xokk, frizzjoni. nar jew
ghejun ohra ta' qbid.

EN: Risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of
ignition.

NL: Ernstig ontploífingsgevaar dooř schok, wrijving, vuur of
andere ontstekingsoorzaken.

FR: Risque ďexplojion par le choc. la friction, le feu ou ďautres
sources ďignition.

PL: Skrajne zagroženie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kon
taktu z ogniem lub innymi žródlami zaplonu.

IT: Rischio di esplcsione per urto. sfregamento, fuoco o altre sorgenti ďignizione.

PT: Grande risco de explosáo por choque. friccao. fogo ou outras
fontes de ignicáo.

L\ : Sprádziena risk.-; trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzinášanas avota iedarbTbá

SK: Mimoriadne riziko výbuchu nárazom. třením, hořením alebo
inými zdrojmi zapálenia.

LT: Sprogimo rizika nuo smúgio, trinties, ugnies ar.kitu uždegimo
šaltiniu.

SL: Veliká nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požáru ab' dru
gih virih vžiga.

HU: Utés. súrlódás, túz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat.

Fi: Erittáin helposti rájáhtáváá iskun, hankauksen, avotulen tai
muun sytytysláhteen vaikutuksesta.

T

MT: Riskju ta' spluijoni minn xokk, frizzjoni, nar jew ghejun ohra
ta' qbid tan-nar.
NL: Ontploffingsgevaar dooř schok wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.
PL: Zagroženie wy ruchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z
ogniem lub innymi žródtami zaplonu.
PT: Risco de exploiáo por choque, friccao, fogo ou outras fontes
de ignicáo.
SK: Riziko výbuciu
zdrojmi zapálenia.

nárazom, třením, hořením alebo inými

SL: Nevarnost eksp ožije ob udarcu, trenju, požáru ali drugih virih
vžiga.
FI: Rájáhtáváá iskun, hankauksen. avotulen tai muun sytytysláhteen
vaikutuksesta.

SV: Mycket explosivt vid stót, friktion, eld eller annan antándnings
orsak.

R4
ES: Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles.
CS: Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny.
DA: Danner meget folsomme eksplosive metalforbindelser.
DE: Bildet hochempfindliche
dungen.

explosionsgefáhrliche Metallverbin-

ET: Moodustab vága plahvatusohtlikke metalliúhendeid.
EL: IxnpaTÍCEt no\ú cuaioflnrEC EKprjKTiKÉc UETOXXIKEC EVÚOEICEN: Forms very sensitive explosive metallic compounds.
FR: Formě des composés métalliques explosifs trěs sensibles.

SV: Explosivt vid stot. friktion. eld eller annan antándningsorsak.

IT: Forma composti metallici esplosivi molto sensibili.

R3

LV: Veido sprádzienbístamus savienojumus ar metáliem.

ES: Alto riesgo de explosion por choque, fricción, fuego u otřas
fuentes de ignición.

LT: Sudaro labai jautrius sprogstamuosius metalo junginius.

CS: Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo půso
bením jiných zdrojů zapálení.

HU: Nagyon érzékeny, robbanásveszélyes fémvegyuleteket képez.
MT: Jifforma komposti metallici esplussivi sensittivi hafha.

DA: Meget eksplosionsfarlig ved stod, gnidning. ild eller andre
antsendelseskilder.

NL: Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen.

DE:

PL: Tworzy latwo wybuchajace zwi^zki metaliczne.

Durch Schlaj, Reibung. Feuer oder andere

Zúndquellen

besonders explosionsgefáhrlich.
ET: Eriti plahvatusohtlik lóogi. hoordumise, tule vdi muu súttimisallika toimel.
EL: rioXú uFyóXoc icřv8u\oc eKpř|5£ioc; ano Kpoúon, TpiBř|, <p<ďna t)
ÓXXEC mryÉc mtupXéL»i>c.

PT: Forma compostos metálicos explosivos muito sensíveis.
SK: Vytvára velmi citlivé výbušné zlúčeniny kovov.
SL: Tvoři zelo občutljive eksplozivne kovinske spojine.
FI: Muodostaa erittáin herkásti rájáhtáviá metalliyhdisteitá.

EN: Extréme risk of explosion by shock, friction, fire or other
sources of ignition.

SV: Bildar mycket kansliga explosiva metallfóreningar.

FR: Grand risque ďexplosion par le choc, la friction, le feu ou
ďautres sources ďignition.

R5

IT: Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o
altre sorgenti ďignizione.

ES: Peligro de explosion encaso de calentamiento.
CS: Zahřívání může způsobit výbuch.

LV: Augsts sprádziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzinasanas avota ie iarblbá.

DA: Eksplosionsfarlig ved Opvarmning.

LT: Ypač didelé sprogimo rizika nuo smúgio, trinties, ugnies ar
kitu uždegimo šaltiniu.

ET: Kuumenemine vóib póhjustada plahvatuse.

HU: Utés. súrlódás. túz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívuli mértékben nóveli a robbanásveszélyt.

DE: Beim Erwármen explosionsfáhig.

EL: Oépuavorj unopEi va TipoKaXéoct ňcpníin.
EN: Heating may cause an explosion.
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FR: Danger ďexplosion sous 1'action de la chaleur.

FR: Peut provoquer un incendie.

IT: Pericolo di esplosione per riscaldamento.

IT: Puó provocare un incendio.

LV: Karsesana var izraisit eksploziju.

LV: Var izraisit ugunsgrěku.

LT: Kaitinama gali sprogti.

LT: Pavojinga gaisro atžvilgiu.

HU: Hó hatására robbanhat.

HU: Tuzet okozhat.

MT: Jista' jisplodi bis-shana.

MT: jista' jqabbad nar.

NL: Ontploffingsgevaar dooř verwarming.

NL: Kan brand veroorzaken.

PL: Ogrzanie grozi wybuchem.

PL: Može spowodowač požár.

PT: Perigo de explosao sob a accáo do calor.

PT: Pode provocar incendio.

SK: Zahriatie móže spósobiť výbuch.

SK: Móže spósobiť požiar.

SL: Segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

SL: Lahko povzroči požár.

Fl: Rájáhdysvaarallinen kuumennettaessa.

FI: Aiheuttaa tulipalon vaaran.

SV: Explosivt vid uppvármning.

SV: Kan orsaka brand.

R6

R8

ES: Peligro de explosión, en contacto o sin contacto con el aire.

ES: Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.

CS: Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu.

CS: Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.

DA: Eksplosiv ved og uden kontakt med luft.

DA: Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.

DE: Mit und ohne Luft explosionsfahig.

DE: Feuergefahr bei Beriihrung mit brennbaren Stoffen.

ET: Plahvatusohtlik dhuga kokkupuutel vói kokkupuuteta.

ET: Kokkupuutel sůttiva ainega voib póhjustada tulekahju.

EL: EKpnKnKÓ az zncvfŤ] ř\ x^pic. eríacpq uz TOV attpa.

EL: H ntcupr] uc Kaúoiuo UXIKÓ unopri va npoKaXěoxi TtupKuviá.

EN: Explosive with or without contact with air.

EN: Contact with combustible materiál may cause fire.

FR: Danger ďexplosion en contact ou sans contact avec l'air.

FR: Favorise rinflammation des matiěres combustibles.

IT: Esplosivo a contatto o senza contatto con 1'aria.

IT: Puó provocare 1'accensione di materie combustibili.

LV: Spradzienbístams gaisa un bezgaisa vidě.

LV: Saskaroties ar degošu materiálu, var izraisit ugunsgrěku.

LT: Gali sprogti oře arba beoréje aplinkoje.

LT: Gali užsidegti dél saveikos su galinčiomis degti medžiagomis.

HU: Levegóvel érintkezve vagy anélkul is robbanásveszélyes.

HU: Éghetó anyaggal érintkezve túzet okozhat.

MT: Jista' jisplodi b'kuntatt jew bia kuntatt ma' 1-ajra.

MT: Kuntatt ma'materjal li jaqbad jista' jqabbad nar.

NL: Ontplofbaar met en zonder lucht.

NL: Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.

PL: Produkt wybuchowy z dostepem i bez dostepu powietrza.

PL: Kontakt z materiahimi zápalnými može spowodowač požár.

PT: Perigo de explosao com ou sem contacto com o ar.

PT: Favorece a inflamacao de matérias combustíveis.

SK: Výbušný při kontakte alebo bez kontaktu so vzduchom.

SK: Při kontakte s hořlavým materiálom móže spósobiť požiar.

SL: Eksplozivno na zraku ali brez zraka.

SL: V štiku z vnetljivim materiálom lahko povzroči požár.

FI: Rájáhtáváá sellaisenaan tai ilman kanssa.

FI: Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.

SV: Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft.

SV: Kontakt med bránnbart materiál kan orsaka brand.

R7

R9

ES: Puede provocar incendios.

ES: Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles.

CS: Může způso&it požár.

CS: Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem.

DA: Kan forársage brand.

DA: Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer.

DE: Kann Brand verursachen.

DE: Explosionsgefahr bei Mischung mit brennbaren Stoffen.

ET: Voib póhjustada tulekahju.

ET: Plahvatusohtlik segatult sůttiva ainega.

EL: Mnopri va npoKaXajEi nupKaviá.

EL: EKpnioiKÓ ÓTOV ctvauix9ri ux icaúoiua uXitcá.

EN: May cause fire.

EN: Explosive when mixed with combustible materiál.
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FR: Peut exploser en mélange avec des matiěres combustibles.

FR: Facilement inflammable.

IT: Esplosivo in miscela con materie combustibili.

IT: Fácilmente infiammabile.

LV: SprádzienbTstams. sajaucot ar degošu materiálu.

LV: Viegli uzliesmojoss.

LT: Gali sprogti sumaišyta su galinčiomis degti medžiagomis.

LT: Labai degi.

HU: Éghetó anyaggal keveredve robbanásveszélyes.

HU: Túzveszélyes.

MT: Jisplodi meta jihallat ma' materjal li jaqbad.

MT: Jiehu n-nar malajr.

NL: Ontploífingsgevaar bij menging met brandbare stoffen.

NL: Licht ontvlambaar.

PL: Grozi výbuchem po zmieszaniu z materiálem zápalným.

PL: Produkt wysoce latwopalny.

PT: Pode explodir qaando misturado com matérias combustíveis.

PT: Fácilmente inflamável.

SK: Výbušný po zmiešaní s hořlavým materiálom.

SK: Velmi hořlavý.

SL: Eksplozivno v mešanici z vnetljivim materiálom.

SL: Lahko vnetljivo.

FI: Rájáhtáváá sekoi:ettaessa palavien aineiden kanssa.

FI: Helposti syttyváa.

SV: Explosivt vid blandning med bránnbart materiál.

SV: Mycket brandfarligt.

R10

R12

ES: Inflamable.

ES: Extremadamente inflamable.

CS: Hořlavý.

CS: Extrémně hořlavý.

DA: Brandfarlig.

DA: Yderst brandfarlig.

DE: Entzúndlich.

DE: Hochentzúndlich.

ET: Tuleohtlik.

ET: Eriti tuleohtlik.

EL: EúoXfKTO.

EL: Efcaiprnicu zvyknao.

EN: Flammable.

EN: Extremely flammable.

FR: Inflammable.

FR: Extrémement inflammable.

IT: Infiammabile.

IT: Estremamente infiammabile.

LV: Uzliesmojoss.

LV: Ipaši viegli uzliesmojoss.

LT: Degi.

LT: Ypač degi.

HU: Kis mértékben rúzveszélves.

HU: Fokozottan túzveszélyes.

MT: Jiehu n-nar.

MT: Jiehu n-nar malajr hafha.

NL: Ontvlambaar.

NL: Zeer licht ontvlambaar.

PL: Produkt latwopalny.

PL: Produkt skrajnie latwopalny.

PT: Inflamável.

PT: Extremamente inflamável.

SK: Hořlavý.

SK; Mimoriadne hořlavý.

SL: Vnetljivo.

SL: Zelo lahko vnetljivo.

FI: Syttyváa.

FI: Erittáin helposti syttyváa.

SV: Brandfarligt.

SV: Extremt brandfarligt.

Rll

R14

ES: Fácilmente inflamable.

ES: Reacciona violentamente con el agua.

CS: Vysoce hořlavý.

CS: Prudce reaguje s vodou.

DA: Meget brandfarlig.

DA: Reagerer voldsomt med vand.

DE: Leichtentziindlk h.

DE: Reagiert heftig mit Wasser.

ET: \ aga tuleohtlik.

ET: Reageerib ágedalt veega.

EL: rioXú rúoXciao.

EL: Avn&pá Btma UE vepó.

EN: Highly flammable.

EN: Reacts violently with water.

119

120

1 CS 1

Úřední věstník Evropské unie

23.9.2003

FR: Réagit violemment au contact de l'eau.

EN: Explosive when mixed with oxidizing substances.

IT: Reagisce violentemente con 1'acqua.

FR: Peut exploser en mélange avec des substances comburantes.

LV: Aktívi reagě ar údeni.

IT: Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti.

LT: Smarkiai reaguoja su vandeniu.

LV: Sprágst, saskaroties ar oksidětájiem.

HU: Vízzel hevesen reagál.

LT: Gali sprogti sumaišyta su oksiduojančiomis medžiagomis.

MT: jirreagixxi bil-qawwa meta jmiss 1-ilma.

HU: Oxidáló anyaggal keveredve robbanásveszélyes.

NL: Reageert heftig met water.

MT: Jista' jisplodi meta jithallat ma' sustanzi li jsaddu.

PL: Reaguje gwahownie z woda.
NL: Ontploffingsgevaar bij menging met oxyderende stoffen.

PT: Reage violentamente em contacto com a água.

PL: Produkt wybuchowy po zmieszaniu z substancjami uťleniajacymi.

SK: Prudko reaguje s vodou.
SL: Burno reagira z vodo.

PT: Explosivo quando misturado com substancias comburentes.

FI: Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

SK: Výbušný po zmiešaní s oxidujúcimi látkami.

SV: Reagerar háftigt med vatten.

SL: Eksplozivno v mešanici z oksidativnimi snovmi.

R15

FI: Rájáhtáváá hapettavien aineiden kanssa.

ES: Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables.

SV: Explosivt vid blandning med oxiderande ámnen.

CS: Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny.

R17

DA: Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

ES: Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.

DE: Reagiert mit Wasser unter Bildung hochentzundlicher Gase.

CS: Samovznětlivý na vzduchu.

ET: Kokkupuutel veega eraldub vága tuleohtlik gaas.

DA: Selvantaendelig i luft.

EL: XE oicupň, UE TO VEOÓ CKXUCI e^/aipcum zvytexia aipia.

DE: Selbstentzůndlich an der Luft.

EN: Contact with water liberates extremely flammable gases.

ET: Isesůttiv óhu kaes.

FR: Au contact de l'eau, dégage des gaz extrémement inflammables.

EL: AuTOOva^čyrtai orov aépa.

rT: A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili.
LV: Saskaroties ar údeni, izdala Ipaši viegli uzliesmojošas gázes.
LT: Reaguoja su vandeniu, isskirdama ypač degias dujas.

EN: Spontaneously flammable in air.
FR: Spontanément inflammable á l'air.
IT: Spontaneamente infiammabile all'aria.

HU: Vízzel érintkezve fokozottan túzveszélyes gázok képzódnek.

LV: Spontáni uzliesmo gaisá.

MT: Kuntatt ma' 1-ilma johrog gassijiet li jiehdu n-nar malajr
hafha.

LT: Savaime užsideganti oře.

NL: Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water.

HU: Levegón óngyulladó.
MT: Jaqbad wahdu fl-arja.

PL: W kontakcie z woda, uwalnia skrajnie latwopalne gazy.
PT: Em contacto com a água liberta gases extremamente inflamáveis.

NL: Spontaan ontvlambaar in lucht.
PL: Samorzutnie zapala sie w powietrzu.

SK: Pri kontakte s vodou sa uvolhujú mimoriadne hořlavé plyny.

PT: Espontáneamente inflamável ao ar.

SL: V štiku z vodo se sproščajo zelo lahko vnetljivi plini.

SK: Vznietivý na vzduchu.

FI: Vapauttaa erittáin helposti syttyviá kaasuja veden kanssa.
SV: Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser.

FI: Itsestáán syttyváá ilmassa.
SV: Sjálvantánder i luft.

R16
ES: Puede explosionar en mezcla con substancias comburentes.
CS: Výbušný při smíchání s oxidačními látkami.
DA: Eksplosionsfarlig ved blanding med oxiderende stoffer.
DE:
Explosionsgefáhrlich
Stoffen.

SL: Samovnetljivo na zraku.

in

Mischung

mit

brandfórdernden

ET: Plahvatusohtlik segatult oksúdeerivate ainetega.
EL: EKpnicrucó órav wauixdci px o^oum-céc, ouatec.

R18
ES: Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.
CS: Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par
se vzduchem.
DA: Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.
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DE: Bei Gebrauch Bildung explosionsfáhiger/leichtentziindlicher
Dampf/Luft-Gemische móglich.

SL: Lahko tvoři eksplozivne perokside.
FI: Saattaa muodostua rájáhtáviá peroksideja.

ET: Kasutamisel v ó b moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-óhu
segu.

SV: Kan bilda explosiva peroxider.

EL: Korá TTJ ypr\ar\ uropci va o^uariaEi EÚvpXEKTa/ncpnicTiKá udypaTa
aTuoú-aÉpoc

R20

EN: In use. may fonn flammable/explosive vapour-air mixture.

ES: Nocivo por inhalación.

FR: Lors de 1'utilisaiion. formation possible de mélange vapeur-air
inflammable / explosi f.
IT: Durante 1'uso paó formare con aria miscele esplosive/infiammabili.
LV: Izmantojot v a veidot
rvaiku un gaisa maisijumu.
-

uzliesmojošu vai spradzienbistamu

CS: Zdraví škodlivý při vdechování.
DA: Farlig ved indánding.
DE: Gesundheitsschádlich beim Einatmen.
ET: Kahjulik sissehingamisel.
EL: EmBXaBÉc óiav EioTtvÉETai.

LT: Naudojama gali sudaiyti degius (sprogius) garu (oro) mišinius.

EN: Harmful by inhalation.

HU: A használat során robbanásveszélyes/túzveszélyes gáz-levegó
elegy keletkezhet.

FR: Nocif par inhalation.

MT: Meta jintuža j sta' jifforma tahlitiet esplussivi jew li jaqbdu
jekk jithallat ma' 1-a ja.
NL: Kan bij gebnik
mengsel vormen.

een onrvlambaar/ontploíbaar

damp-lucht-

PL: Podczas stosowania moga^ powstawaé latwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.
PT: Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamável durante a
utilizacao.
SK: Pri použití m ó ž ; vvtvárať hořlavé/výbušné zmesi pár so vzduchom.
SL: Pri uporabi lahko tvoři vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.
FI: Káytóssá voi mu(xlostua s\ityvá/rájáhtává hoyry-ilma-seos.
SV: Vid anvándning kan bránnbara/explosiva áng-luftblandningar
bildas.

IT: Nocivo per inalazione.
LV: KaitTgs ieelpojot.
LT: Kenksminga jkvépus.
HU: Belélegezye ártalmas.
MT: Jaghmel hsara meta jinxtamm.
NL: Schadelijk bij inademing.
PL: Dziala szkodliwie przez drogi oddechowe.
PT: Nocivo por inalacao.
SK: Škodlivý pri vdýchnutí.
SL: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
FI: Terveydelle haitallista hengitettyná.
SV: Farligt vid inandning.

R19

R21

ES: Puede formar ptróxidos explosivos.

ES: Nocivo en contacto con la piel.

CS: Může vytvářet vvbušné peroxidy.

CS: Zdraví škodlivý pri styku s kůží.

DA: Kan danne eksp losive peroxider.

DA: Farlig ved hudkontakt.

DE: Kann explosionsfáhige Peroxide bilden.

DE: Gesundheitsschádlich bei Beruhrung mit der Haut.

ET: Vóib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide.

ET: Kahjulik kokkupuutel nahaga.

EL: MTíopri va oxnuarian apnicuKá unepo&iSia.

EL: EmBXaBic, oc ertacprj UE TO 5Épua.

EN: May form explosive peroxides.

EN: Hanriful in contact with skin.

FR: Peut former des peroxydes explosifs.

FR: Nocif par contact avec la peau.

IT: Puó formare perossidi esplosivi.

IT: Nocivo a contatto con la pelle.

LV: Var veidot sprádzienblstamus peroksldus.

LV: Kaitigs, nonákot saskarě ar ádu.

LT: Gali sudaryti sprogstamuosius peroksidus.

LT: Kenksminga susilietus su oda.

HU: Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.

HU: Bórrel érintkezve ártalmas.

MT: Jista' jifforma perossidi esplussivi.

MT: Jaghmel hsara meta jmiss il-gilda.

NL: Kan ontplofbare peroxiden vormen.

NL: Schadelijk bij aanraking met de huid.

PL: Može tworzyč wybuchowe naddenki.

PL: Dziala szkodliwie w kontakcie ze skóra.

PT: Pode formar peróxidos explosivos.

PT: Nocivo em contacto com a pele.

SK: Móže vytvárať vvbušné peroxidy.

SK: Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
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SL: Zdravju škodljivo v štiku s kožo.

SL: Strupeno pri vdihavanju.

FI: Terveydelle haitallista joutuessaan iholle.

FI: Myrkyllistá hengitettyná.

SV: Farligt vid hudkontakt.

SV: Giftigt vid inandning.

R22

R24

ES: Nocivo por ingestión.

ES: Tóxico en contacto con la piel.

CS: Zdraví škodlivý při požití.

CS: Toxický při styku s kůží.

DA: Farlig ved indtagelse.

DA: Giftig ved hudkontakt.

DE: Gesundheitsschádlich beim Verschlucken.

DE: Giftig bei Beruhrung mit der Haut.

ET: Kahjulik allaneelamisel.

ET: Můrgine kokkupuutel nahaga.

EL: EmfJXaBéc oř 7tEpÍ7tr(i>OT| KaTaTtóoEax;.

EL: TofctKÓ oř ETtaoii uc TO orpua.

EN: Harmful if swallowed.

EN: Toxic in contact with skin.

FR: Nocif en cas ďingestion.

FR: Toxique par contact avec la peau.

IT: Nocivo per ingestione.

IT: Tossico a contatto con la pelle.

LV: Kaitígs norijot.

LV: Toksisks, nonákot saskarě ar ádu.

LT: Kenksminga prarijus.

LT: Toksiška susilietus su oda.

HU: Lenyelve ártalmas.

HU: Bórrel érintkezve mérgezó (toxikus).

MT: Jaghmel hsara meta jinbela'.

MT: Tossiku meta jmiss il-gilda.

NL: Schadelijk bij opname dooř de mond.

NL: Vergiftig bij aanraking met de huid.

PL: Dziala szkodliwie po polknieciu.

PL: Dziala toksycznie w kontakcie ze skórq.

PT: Nocivo por ingestáo.

PT: Tóxico em contacto com a pele.

SK: Škodlivý po požití.

SK: Jedovatý pri kontakte s pokožkou.

SL: Zdravju škodljivo pri zaužitju.

SL: Strupeno v štiku s kožo.

FI: Terveydelle haitallista nieltyná.

FI: Myrkyllistá joutuessaan iholle.

SV: Farligt vid fórtáring.

SV: Giftigt vid hudkontakt.

R23

R25

ES: Tóxico por inhalación.

ES: Tóxico por ingestión.

CS: Toxický při vdechování.

CS: Toxický při požití.

DA: Giftig ved indánding.

DA: Giftig ved indtagelse.

DE: Giftig beim Einatmen.

DE: Giftig beim Verschlucken.

ET: Múrgine sissehingamisel.

ET: Můrgine allaneelamisel.

EL: TO&KÓ otav aoTrvarau

EL: TOSIKÓ oc 7iepÍ7nwoT| KaTanóoxoK;.

EN: Toxic by inhalation.

EN: Toxic if swallowed.

FR: Toxique par inhalation.

FR: Toxique en cas ďingestion.

IT: Tossico per inalazione.

IT: Tossico per ingestione.

LV: Toksisks ieelpojot.

LV: Toksisks norijot.

LT: Toksiška ikvěpus.

LT: Toksiška prarijus.

HU: Belélegezve mérgezó (toxikus).

HU: Lenyelve mérgezó (toxikus).

MT: Tossiku meta jioxtamm.

MT: Tossiku jekk jinbela'.

NL: Vergiftig bij inademing.

NL: Vergiftig bij opname dooř de mond.

PL: Dziala toksycznie przez drogi oddechowe.

PL: Dziala toksycznie po polknieciu.

PT: Tóxico por inalacao.

PT: Tóxico por ingestáo.

SK: Jedovatý pri vdýchnutí.

SK: Jedovatý po požití.
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SL: Strupeno pri zaažitju.

SL: Zelo strupeno v štiku s kožo.

FI: Myrkyllistá nieltyná.

FI: Erittáin myrkyllistá joutuessaan iholle.

SV: Giftigt vid fórtáring.

SV: Mycket giftigt vid hudkontakt.

R26

R28

ES: Muy tóxico por inhalación.

ES: Muy tóxico por ingestión.

CS: Vysoce toxický při vdechování.

CS: Vysoce toxický při požití.

DA: Meget giftig ved indánding.

DA: Meget giftig ved indtagelse.

DE: Sehr giftig beim Einatmen.

DE: Sehr giftig beim Verschlucken.

ET: Vága můrgine sissehingamisel.

ET: Vága můrgine allaneelamisel.

EL: rioXú TO&KÓ óiav noTTvérrcu.

EL: rioXÚ TOLIKO OE 7tEpÍ7rt(i)OT| KaTUTlÓOEWC.

EN: Verv toxic by inhalation.

EN: Very toxic if swallowed.

FR: Trěs toxique pa' inhalation.

FR: Trěs toxique en cas ďingestion.

IT: Molto tossico ptr inalazione.

IT: Molto tossico per ingestione.

LV: Loti toksisks ietlpojot.

LV: Loti toksisks norijot.

LT: Labai toksiška jkvépus.

LT: Labai toksiška prarijus.

HU: Belélegezve nagyon mérgezó (toxikus).

HU: Lenyelve nagyon mérgezó (toxikus).

MT: Tossiku hafna meta jinxtamm.

MT: Tossiku hafna jekk jinbela'.

NL: Zeer vergiftig bij inademing.

NL: Zeer vergiftig bij opname dooř de mond.

PL: Dziala bardzo toksycznie przez drogi oddechowe.

PL: Dziala bardzo toksycznie po polknieciu.

PT: Muito tóxico por inalacao.

PT: Muito tóxico por ingestáo.

SK: Velmi jedovatý pri vdýchnutí.

SK: Velmi jedovatý po požití.

SL: Zelo strupeno pri vdihavanju.

SL: Zelo strupeno pri zaužitju.

FI: Erittáin myrkyllistá hengitettyná.

FI: Erittáin myrkyllistá nieltyná.

SV: Mycket giftigt vid inandning.

SV: Mycket giftigt vid fórtáring.

R27

R29

ES: Muy tóxico en contacto con la piel.

ES: En contacto con agua libera gases tóxicos.

CS: Vysoce toxický při styku s kůží.

CS: Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.

D A : Meget giftig ved hudkontakt.

D A : Udvikler giftig gas ved kontakt m e d v a n d .

DE: Sehr giftig bei Beruhrung mit der Haut.

DE: Entwickelt bei Beruhrung mit Wasser giftige Gase.

ET: Vága můrgine kokkupuutel nahaga.

ET: Kokkupuutel veega eraldub můrgine gaas.

EL: rioXú TO&KÓ ot iTiacpr) nz TO oépua.

EL: Z E £7iatpř| UE TO vEpó EXEu9rpu>vouai TOLIKU aépia.

EN: Verv toxic in contact with skin.

EN: Contact with water liberates toxic gas.

FR: Třes toxique pa' contact avec la peau.

FR: Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.

IT: Molto tossico a :ontatto con la pelle.

IT: A contatto con 1'acqua bbera gas tossici.

LV: Loti toksisks, nonákot saskarě ar ádu.

LV: Saskaroties ar údeni, izdala toksiskas gázes.

LT: Labai toksiška sosilietus su oda.

LT: Reaguodama su vandeniu, išskiria toksiskas dujas.

HU: Bórrel érintkezve nagyon mérgezó (toxikus).

HU: Vízzel érintkezve mérgezó gázok képzódnek.

MT: Tossiku hafna meta jmiss il-gilda.

MT: JitfV gass tossiku meta jmiss 1-ilma.

NL: Zeer vergiftig b ij aanraking met de huid.

ŇL: Vormt vergiftig gas in contact met water.

PL: Dziala bardzo toksycznie w kontakcie ze skó*a.

PL: W kontakcie z woda uwalnia toksyczne gazy.

PT: Muito tóxico e n contacto com a pele.

PT: Em contacto com a água liberta gases tóxicos.

SK: Velmi jedovatý pri kontakte s pokožkou.

SK: Pri kontakte s vodou uvolňuje jedovatý plyn.
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SL: V štiku z vodo se sprošča strupen plin.

SL: V štiku s kislinami se sprošča strupen plin.

FI: Kehittáá myrkyllistá kaasua veden kanssa.

FI: Kehittáá myrkyllistá kaasua hapon kanssa.

SV: Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.

SV: Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

R30

R32

ES: Puede inflamarse fácilmente al usarlo.

ES: En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

CS: Při používání se může stát vysoce hořlavým.

CS: Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.

DA: Kan blive meget brandfarlig under brug.

DA: Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.

DE: Kann bei Gebrauch leicht entzůndlich werden.

DE: Entwickelt bei Beriihrung mit Sáure sehr giftige Gase.

ET: Kasutamisel voib muutuda vága tuleohtlikuks.

ET: Kokkupuutel hapetega eraldub vága múrgine gaas.

EL: Korá n\ Xpř|on vivcrai no\ú CÚ9X0CTO.

EL: I c rnacprj uc o&a cXcudepúvovrat nókv xohxa aépia.

EN: Can become highly flammable in use.

EN: Contact with acids liberates very toxic gas.

FR: Peut devenir facilement inflammable pendant 1'utilisation.

FR: Au contact ďun acide, dégage un gaz trěs toxique.

IT: Puó divenire fácilmente infiammabile durante l'uso.

IT: A contatto con acidi libera gas molto tossico.

LV: Var viegli uzliesmot lietošanas laika.

LV: Saskaroties ar skáběm, izdala loti toksiskas gázes.

LT: Naudojama gali tapti labai degi.

LT: Reaguodama su rugštimis, išskiría labai toksiskas dujas.

HU: A használat során túzveszélyessé válik.

HU: Sawal érintkezve nagyon mérgezó gázok képzódnek.

MT: Jista* jaqbad malajr waqt li jintuža.

MT: Jitfa' gass tossiku hafha meta jmiss 1-ačidi.

NL: Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.

NL: Vormt zeer vergiftige gassen in contact met zuřen.

PL: Podczas stosowania može stač sie wysoce latwopalny.

PL: W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

PT: Pode-se tornar fácilmente inflamável durante o uso.

PT: Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos.

SK: Při použití sa móže stať velmi hořlavým.

SK: Prí kontakte s kyselinami uvolňuje velmi jedovatý plyn.

S L Med uporabo utegne postati .lahko vnetljivo*.

SL: V štiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin.

FI: Kaytettaessa voi muuttua helposti syttyváksi.

FI: Kehittáá erittáin myrkyllistá kaasua hapon kanssa.

SV: Kan bii mycket brandfarligt vid anvándning.

SV: Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.

R31

R33

ES: En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

ES: Peligro de efectos acumulativos.

CS: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

CS: Nebezpečí kumulativních účinků.

DA: Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

DA: Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug.

DE: Entwickelt bei Beruhrung mit Sáure giftige Gase.

DE: Gefahr kumulativer Wirkungen.

ET: Kokkupuutel hapetega eraldub múrgine gaas.

ET: Kumulatiivse toime oht.

EL: £E ertarpq ue o&a eXcudEpúvovrai TOLIKU aépta.

EL: KivSuvoc. a9poioriK(l)v mt8páoE<i)v.

EN: Contact with acjds liberates toxic gas.

EN: Danger of cumulative effects.

FR: Au contact ďun lacide, dégage un gaz toxique.

FR: Danger ďeffets cumulatifs.

IT: A contatto con acidi libera gas tossico.

IT: Pericolo di effetti cumulativi.

LV: Saskaroties ar skáběm, izdala toksiskas gázes.

LV: KaitTgas kumulatlvas ietekmes draudi.

LT: Reaguodama su rugštimis, išskiría toksiskas dujas.

LT: Pavojinga - kaupiasi organizme.

HU: Sawal érintkezve mérgezó gázok képzódnek.

HU: A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes.

MT: Jitra' gass tossiku meta jmiss 1-ačidi.

MT: Periklu ta' effetti kumulattivi.

N L Vormt vergiftige gassen in contact met zuřen.

NL: Gevaar voor cumulatieve effecten.

P L W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

PL: Niebezpieczeňstwo kumulacji w organizmie.

PT: Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos.

PT: Perigo de efeitos cumulativos.

SK: Při kontakte s kyselinami uvolňuje jedovatý plyn.

SK: Nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov.

23.9.2003

Úřední věstník Evropské unie

SL: Nevarnost za zciravje zaradi kopičenja v organizmu.

SL: Povzroča hude opekline.

FI: Terveydellisten raittojen vaara pitkáaikaisessa altistuksessa.

FI: Voimakkaasti syóvyttáváá.

SV: Kan ansamlas i kroppen och ge skador.

SV: Starkt frátande.

R34

R36

ES: Provoea quemaduras.

ES: Irrita los ojos.

CS: Způsobuje poleptání.

CS: Dráždí oči.

DA: /€tsningsfare.

DA: Irriterer ojnene.

DE: Verursacht Verazungen.

DE: Reizt die Augen.

ET: Póhjustab sóovitust.

ET: Árritab silmi.

EL: npoKoXri ryKtiimaTa.

EL: EpeSiCei TO pána.

EN: Causes burns.

EN: Irritating to eyes.

FR: Provoque des brúlures.

FR: Irritant pour les yeux.

IT: Provoea ustioni.

IT: Irritante per gli ocehi.

LV: Rada apdegumus.

LV: Kairina acis.

LT: Nudegina.

LT: Dirgina akis.

HU: Égési sérůlést okoz.

HU: Szemizgató hatású.

MT: Jikkaguna 1-hruq (fil-gisem).

MT: Jirrita 1-ghajnejn.

NL: Veroorzaakt brindwonden.

NL: Irriterend voor de ogen.

PL: Powoduje opanenia.

PL: Dziala dražniaco na oezy.

PT: Provoea queirm.duras.

PT: Irritante para os olhos.

SK: Spósobuje popáleniny/poleptanie.

SK: Dráždi oči.

SL: Povzroča opekl: ne.

SL: Draži oči.

FI: Syóvyttáváá.

FI: Ársyttáá silmiá.

SV: Frátande.

SV: Irriterar ógonen.

R35

R37

ES: Provoea quema iuras graves.

ES: Irrita las vías respiratorias.

CS: Způsobuje těžké poleptání.

CS: Dráždí dýchací orgány.

DA: Alvorlig aetsningsfare.

DA: Irriterer ándedraetsorganerne.

DE: Verursacht sclrvere Veratzungen.

DE: Reizt die Atmungsorgane.

ET: Póhjustab tugevat sóovitust.

ET: Árritab hingamiselundeid.

EL: npoKoXri oopapá ^'KaúpaTa.

EL: EprSíCn to avaTivEuoTiKÓ oúoTnua.

EN: Causes severe burns.

EN: Irritating to respiratory systém.

FR: Provoque de graves brúlures.

FR: Irritant pour les voies respiratoires.

IT: Provoea gravi uitioni.

IT: Irritante per le vie respiratorie.

LV: Rada smagus apdegumus.

LV: Kairina elpošanas sistěmu.

LT: Stipriai nudegina.

LT: Dirgina kvépavimo takus.

HU: Súlyos égési sérůlést okoz.

HU: Izgatja a légutakat.
•

MT: jikkaguna hruq serju (fil-gisem).
NL: Veroorzaakt ernstige brandwonden.
PL: Powoduje powjžne oparzenia.
PT: Provoea queimaduras graves.
SK: Spósobuje silnt popáleniny/poleptanie.

MT: Jirrita s-sistema respiratorja.
NL: Irriterend voor de ademhalingswegen.
PL: Dziala dražniaco na drogi oddechowe.
PT: Irritante para as vias respiratorias.
SK: Dráždi dýchacie cesty.
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SL: Draži dihala.

SL: Nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja.

FI: Ársyttáá hengityselimiá.

FI: Erittáin vakavien pysyvien vaurioiden vaara.

SV: Irriterar andningsorganen.

SV: Risk fór mycket allvarliga bestáende hálsoskador.

R38

R40

ES: Irrita la piel.

ES: Posibles efectos cancerígenos.

CS: Dráždí kůži.

CS: Podezření na karcinogenní účinky.

DA: Irriterer huden.

DA: Mulighed for kraftfremkaldende effekt.

DE: Reizt die Haut.

DE: Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

ET: Árritab nahka.

ET: Vóimalik váhktóve póhjustaja.

EL: EptQiCEi TO oépua.

EL: Tramo KapKivoYCveonc.

EN: Irritating to skin.

EN: Limited evidence of a carcinogenic effect.

FR: Irritant pour la peau.

FR: Effet cancérogěne suspecté - preuves insuffisantes.

rT: Irritante per la pelle.

IT: Possibilitá di effetti cancerogeni - prove insufficienti.

LV: Kairina ádu.

LV: Kancerogenitáte ir dajěji pierádita.

LT: Dirgina oda.

LT: Itariama, kad gali sukelti véžL

HU: Bórizgató hatású.

HU: A rákkeltó hatás korlátozott mértékben bizonyított.

MT: Jirrita 1-gilda.

MT: Possibilitá, mhix ghal kollox ippruvata, ta' effetti kančerogeni.

NL: Irriterend voor de huid.

NL: Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.

PL: Dziala dražniaco na skóre.

PL: Ograniczone dowody dzialania rakotwórczego.

PT: Irritante para a pele.

PT: Possibilidade de efeitos cancerígenos.

SK: Dráždi pokožku.

SK: Možnost' karcinogénneho účinku.

SL: Draži kožo.

SL: Možen rakotvoren účinek.

FI: Ársyttáá ihoa.

FI: Epáilláán aiheuttavan syópásairauden vaaraa.

SV: Irriterar huden.

SV: Misstánks kunna ge cancer.

R39

R41

ES: Peligro de efectos irreversibles muy graves.

ES: Riesgo de lesiones oculares graves.

CS: Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků.

CS: Nebezpečí vážného poškození očí.

DA: Fare for varig alvorlig skade pá helbred.

DA: Risiko for alvorlig ojenskade.

DE: Ernste Gefahr irreversiblen Schadens.

DE: Gefahr ernster Augenscháden.

ET: Vága tósiste póórdumatute tervisekahjustuste oht.
EL: Kivouvoc. noXú ooBapwv uoviuuv EmSpáotuv.

EL: KivSuvoc. aoBapúv o<p9a\u.iK(i)v BXaBúv.

EN: Danger of very serious irreversible effeets.

EN: Risk of serious damage to eyes.

FR: Danger ďeffets irreversibles trěs graves.

FR: Risque de lésions oculaires graves.

IT: Pericolo di effetti irreversibili molto gravi.

IT: Rischio di gravi lesioni oculari.

LV: Bútiski neatgriezeniskas iedarbíbas draudi.

LV: Nopietnu bojájumu draudi aclm.

LT: Sukelia labai sunkius negrjžtamus sveikatos pakenkimus.
HU: Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat.
MT: Periklu ta' effetti serji irreversibbli.

•

bardzo

powažnych

LT: Gali smarkiai pažeisti akis.
HU: Súlyos szemkárosodást okozhat.
MT: Riskju ta' hsara serja lill-ghajnejn.

NL: Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten.
PL: Zagraža powstaniem
zmian w stanie zdrowia.

ET: Silmade kahjustamise tósine oht.

NL: Gevaar voor ernstig oogletsel.
nieodwracalnych

PL: Ryzyko powažnego uszkodzenia oezu.

PT: Perigo de efeitos irreversíveis muito graves.

PT: Risco de lesóes oculares graves.

SK: Nebezpečenstvo velmi vážných ireverZibilných účinkov.

SK: Riziko vážného poškodenia očí.
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SL: Nevarnost hudir poškodb oči.

SK: Móže spósobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.

FI: Vakavan silmávaurion vaara.

SL: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

SV: Risk fór allvarliga ógonskador.

FI: Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistá.

12

7

SV: Kan ge allergi vid hudkontakt.
R42
ES: Posibilidad de sensibilización por inhalación.

R44

CS: Může vyvolat senzibilizaci při vdechování.

ES: Riesgo de explosion al calentarlo en ambiente confinado.

DA: Kan give overff lsomhed ved indánding.

CS: Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.

DE: Sensibilisierung durch Einatmen móglich.

DA: Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.

ET: Sissehingamisel vóib póhjustada ůlitundlikkust.

DE: Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

EL: Mropri va -powiVÉOEi EuaioQnTotioinori ÓTOV cicm-črtai.

ET: Plahvatusohtlik kuumutamisel kinnises mahutis.

EN: May cause sensitization by inhalation.

EL: KivSuvoc EKprjtxwc tav 9cppav9d UT:Ó nfpiopiouó.

FR: Peut entrainer une sensibilisation par inhalation.

EN: Risk of explosion if heated under confinemcnt.

IT: Puó provocare st nsibilizzazione per inalaziont.

FR: Risque ďexplosion si chauffé en anibiance confinée.

LV: Ieelpojot var izriislt paaugstinátu jutlgumu.

IT: Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.

LT: Gali sukelti alertija {kvépus.

LV: Sprádziena draudi, karsějot slěgtá vidě.

HU: Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású
lehet).

LT: Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta.
HU: Zárt térben hó hatására robbanhat.

MT: jista" jgib sensit zzazzjoni meta jinxtamm.

MT: Riskju ta' splužjoni jekk jissahhan fil-maghluq.

NL: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inadeiring.
PL: Može povvodovač uczulenie w nastepstwie naraženia droga
oddechovva.

NL: Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.
PL: Zagroženie wybuchem po ogrzaniu vv zamknietym pojemniku.

PT: Pode causar sensibilizacao por inalacao.

PT: Risco de explosáo se aquecido em ambiente fechado.

SK: Može spósobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí.

SK: Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore.

SL: \'dihavanje lahko povzroči preobčutljivost.

SL: Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru.

FI: Altistuminen hcrgitvsteitse voi aiheuttaa herki Jtymistá.

FI: Rájáhdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.

SV: Kan ge allergi vid inandning.

SV: Explosionsrisk vid uppvármning i sluten behállare.

R43

R45

ES: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
CS: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

CS: Může vyvolat rakovinu.

DA: Kan give overtelsomhed ved kontakt med huden.
DE: Sensibilisierung durch Hautkontakt móglich.

DA: Kan fremkalde krseft.
DE: Kann Krebs erzeugen.

ET: Kokkupuutel nahaga vóib póhjustada úlitundhkkust.
EL: Mnopci va -poKnVÉon fuaioOnToroinoT| or rnaoř| UE TO SĚpua.
EN: May cause sensitization by skin contact.

ET: Vóib póhjustada váhktóbe.
EL: Mnopři va npoKaXÉon Kapkivo.
EN: May cause cancer.

FR: Peut entrainer une sensibilisation par contact avec lapeau.
IT: Puó provocare st nsibilizzazione per contatto c on la pelle.
LV: Saskaroties ar ácsu. var izraisít paaugstinátu jutlgumu.
LT: Gali sukelti alert ija susilietus su oda.
HU: Bórrel érintktzve túlérzékenységet
hatású lehet).

ES: Puede causar cáncer.

FR: Peut provoquer le cancer.
IT: Puó provocare il cancro.
LV: Kancerogěna viela.
LT: Gali sukelti véžj.

okozhat

(szenzibilizáló

HU: Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

MT: jista' jikkaguna sensitizzazzjoni meta jmiss il-gilda.

MT: jista' jgib il-kančer.

NL: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

NL: Kan kanker veroorzaken.

PL: Može powodow.ič uczulenie w kontakcie ze skóra.

PL: Može powodowaé raka.

PT: Pode causar sensibilizacáo em contacto copn i pele.

PT: Pode causar cancro.
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NL: Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige
blootstelling.

SK: Móže spósobiť rakovinu.
SL: Lahko povzroči raka.

PL: Stwarza powažne zagroženie zdrowia w nastepstwie dhigotrwalego naraženia.

FI: Aiheuttaa syópásairauden vaaraa.
SV: Kan ge cancer.

PT: Risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposicao pro
longada.

R46

SK: Nebezpečenstvo vážného poškodenia zdravia pri dlhodobej
expozícii.

ES: Puede causar alteraciones genéticas hereditarias.

SL: Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.

CS: Může vyvolat poškození dědičných vlastností.
DA: Kan forársage arvelige genetiske skader.

FI: Pitkáaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle.

DE: Kann vererbbare Scháden verursachen.

SV: Risk fór allvarliga hálsoskador vid lángvarig exponering.

ET: Vóib póhjustada párilikke kahjustusi.
EL: Mnopri va npoicaXÉoEi icXnpovouiKÍc YCVETIKÉC BXáBtc.

R49

EN: May cause heritable genetic damage.

ES: Puede causar cancer por inhalación.

FR: Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires.

CS: Může'vyvolat rakovinu při vdechování.

IT: Puó provocare alterazioni genetiche ereditarie.

DA: Kan fremkalde kraeft ved indánding..

LV: Var radit pármantojamus genětiskus defektus.

DE: Kann Krebs erzeugen beim Einatmen.

LT: Gali sukelti paveldimus genetinius pakenkimus.

ET: Sissehingamisel vóib póhjustada váhktóbe.

HU: Óróklódó genetikai károsodást okozhat
lehet).

EL: Mnopri va npoKaXioEt Kapidvo óxav aonvcEiai.

(mutagén hatású

EN: May cause cancer by inhalation.

MT: Jista' jikkaguna hsara genetika li tintiret.

FR: Peut provoquer le cancer par inhalation.

NL: Kan erfelijke genetische schade veroorzaken.

IT: Puó provocare il cancro per inalazione.

PL: Može powodowač dziedziczne wady genetyczne.
PT: Pode causar alteracoes genéticas hereditarias.
SK; Móže spósobiť dědičné genetické poškodenie
SL: Lahko povzroči dedne genetske okvare.
FI: Saattaa aiheuttaa periytyviá perimávaurioita.
SV: Kan ge árfUiga genetiska skador.

R48
ES: Riesgo de efectós graves para la salud en caso de exposición
prolongada.
CS: Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví.
DA: Alvorlig sundhedsfare ved laengere tids pávirkning.
DE: Gefahr ernster Gesundheitsscháden bei lángerer Exposition.
ET: Pikaajalisel toimel tósise tervisekahjustuse oht.
E L Kivouvoc ooBopifc BXáBnc xnc uyriac úorepa ano napaTetauévn
odeon.
EN: Danger of serious damage to health by prolonged exposure.
FR: Risque ďeffets graves pour la santé en cas ďexposition prolongée.
IT: Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.
LV: lespějams nopietns kaitějums veseíibai pěc ilgstošas saskares.
LT: Veikiant ilga laika sukelia sunkius sveikatos sutríkimus.
HU: Hosszú idón át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat.
MT: Periklu ta' hsara serja lis-sahha jekk wiehed ikun espost ghalih
fit-tul.

LV: Ieelpojot var izraisit Jaundablgus audzějus.
LT: Gali sukelti véžj \kvepus.
HU: Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).
MT: Jista' jikkaguna 1-kančer meta jinxtamm.
NL: Kan kanker veroorzaken bij inademing.
PL: Može powodowač raka w nastepstwie naraženia droga, oddechow4.
PT: Pode causar cancro por inalacao.
SK: Móže spósobiť rakovinu pri vdýchnutí.
SL: Pri vdihavanju lahko povzroči raka.
FI: Aiheuttaa syópásairauden vaaraa hengitettyná.
SV: Kan ge cancer vid inandning.

R50
ES: Muy tóxico para los organismos acuáticos.
CS: Vysoce toxický pro vodní organismy.
DA: Meget giftig for organismer, der lever i vand.
DE: Sehr giftig fůr Wasserorganismen.
ET: Vága můrgine veeorganismidele.
EL: rioXú To£tKÓ yia

TOUC

u5póBiouc opyaviouoůc,.

EN: Very toxic to aquatic organisms.
FR: Trěs toxique pour les organismes aquatiques.
IT: Altamente tossico per gli organismi acquatici.
LV: Loti toksisks, údens organismiem.
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LT: Labai toksiška \andens organizmams.

LT: Kenksminga vandens organizmams.

HU: Nagyon mérgeió a vizi szervezetekre.

HU: Ártalmas a vizi szervezetekre.

MT: Tossiku hafna jjhal organižmi akwatiči.

MT: Jahmel hsara lil organižmi akwatiči.

NL: Zeer vergiftig \ oor in het water levende orgí.nismen.

NL: Schadelijk voor in het water levende organismen.

PL: Dziala bardzo toksycznie na organizmy wodne.

PL: Dziala szkodliwie na organizmy wodne.

PT: Muito tóxico pí ra os organismos aquáticos.

PT: Nocivo para os organismos aquáticos.

SK: Velmi jedovatý pre vodné organizmy.

SK: Škodlivý pre vodné organizmy.

SL: Zelo strupeno za vodné organizme.

SL: Škodljivo za vodné organizme.

FI: Erittáin myrkyllistá vesielióille.

FI: Haitallista vesielióille.

SV: Mycket giftigt far vattenlevande organismer.

SV: Skadligt fór vattenlevande organismer.

R51

R53

*

ES: Tóxico para los organismos acuáticos.
CS: Toxický pro vodní organismy.
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ES: Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio
ambiente acuático.

DA: Giftig for organismer. der lever i vand.

CS: Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním pro
středí.

DE: Giftig fůr Wasserorganismen.

DA: Kan forársage uonskede langtidsvirkninger i vandmiljoet.

ET: Múrgine veeorganismidele.

DE: Kann in Gewássern lángerfristig schádliche Wirkungen haben.

EL: TO&KÓ y\a touc uopóBiouc opvaviouoúc.

ET: Voib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EN: Toxic to aquati: organisms.

EL: Mtiopri va npoKaXéoEi uaKpoxpóvifc ouauEvric, EniTrcwonc oro
uočmvo TtEpiBáXXov.

FR: Toxique pour k s organismes aquatiques.
IT: Tossico per gli organismi acquatici.
LV: Toksisks údens organismiem.
LT: Toksiška vandens organizmams.
HU: Mérgezó a vizi szervezetekre.
MT: Tossiku ghal organižmi akwatiči.
NL: Vergiftig voor in het water levende organisrren.

EN: May cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
FR: Peut entrainer des effets néfastes á long terme pour 1'environnement aquatique.
IT: Puó provocare a lungo termine effetti negativi per 1'ambiente
acquatico.
LV: Var radit ilglaiclgu negativu ietekmi údens vidě.

PL: Dziala toksycznie na organizmy wodne.

LT: Gali sukeiti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemu pakitimus.

PT: Tóxico para os organismos aquáticos.

HU: A vizi kórnyezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

SK: Jedovatý pre vcdné organizmy.

MT: Jista' jikkaguna effetti hžiena fit-tul lill-ambjent akwatiku.

SL: Strupeno za v o d n é o r g a n i z m e .

Fl: Myrkyllistá vesielióille.

NL: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effec

ten veroorzaken.

SV: Giftigt fór vattenlevande organismer.

PL: Može powodowač dhigo utrzymujace sie niekorzystne zmiany
w šrodowisku w o d n y m .

R52

PT: Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

ES: Nocivo para los organismos acuáticos.

SK: Móže spósobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke
životného prostredia.

CS: Škodlivý pro vodní organismy.
SL: Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
DA: Skadeiig for organismer, der lever i vand.
DE: Schádlich fur Wasserorganismen.

FI: Voi aiheuttaa pitkáaikaisia haittavaikutuksia vesiympáristóssá.
SV: Kan orsaka skadliga lángtidseffekter i vattenmiljón.

ET: Kahjulik veeorganismidele.
EL: EmBXafiéc yva TCUC uopóBiouc opvaviouoúc..

R54

EN: Harmful to aqtatic organisms.

ES: Tóxico para la flora.

FR: Nocif pour les organismes aquatiques.

CS: Toxický pro rostliny.

IT: Nocivo per gli crganismi acquatici.

DA: Giftig for planter.

LV: Kaitígs údens organismiem.

DE: Giftig fur Pflanzen.
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ET: Múrgine taimedele.

ET: Múrgine mullaorganismidele.

EL: TofciKÓ yia xn xXuptSa.

EL: TO£IKÓ yia TOUC opytiviopoúc TOU Eocupouc..

EN: Toxic to flora.

EN: Toxic to soil organisms.

FR: Toxique pour la floře.

FR: Toxique pour les organismes du sol.

IT: Tossico per la flora.

IT: Tossico per gli organismi del terreno.

LV: Toksisks augiem.

LV: Toksisks augsnes organismiem.

LT: Toksiška augmenijai.

LT: Toksiška dirvožemio organizmams.

HU: Mérgezó a nóvényekre.

HU: Mérgezó a talaj szervezeteire.

MT: Tossiku ghall-flora.

MT: Tossiku ghal organižmi tal-hamrija.

NL: Vergiftig voor planten.

NL: Vergiftig voor bodemorganismen.

PL: Dziala toksycznie na rošliny.

PL: Dziala toksycznie na organizmy glebowe.

PT: Tóxico para a flora.

T: Tóxico para os organismos do solo.

SK: Jedovatý pře flóru.

SK: Jedovatý pre pódne organizmy.

SL: Strupeno za rastline.

SL: Strupeno za organizme v zemlji.

FI: Myrkyllistá kasveílle.

FI: Myrkyllistá maaperáelióille.

SV: Giftigt fór váxter.

SV: Giftigt fór marklevande organismer.

R55

R57

ES: Tóxico para la fauna.

ES: Tóxico para las abejas.

CS: Toxický pro živočichy.

CS: Toxický pro včely.

DA: Giftig for dyr.

DA: Giftig for bier.

DE: Giftig fur Tiere.

DE: Giftig fůr Bienen.

ET: Múrgine loomadele.

ET: Múrgine mesilastele.

EL: Točucó ym iryv navíSa.

E L To£ucó yia TU; UÍXIOOEC..

EN: Toxic to fauna.

EN: Toxic to bees.

FR: Toxique pour la faune.

FR: Toxique pour les abeilles.

IT: Tossico per la fauna.

IT: Tossico per le api.

LV: Toksisks dzlvniekiem.

LV: Toksisks bitem.

LT: Toksiška gyvúnijai.

LT: Toksiška bitéms.

H U : Mérgezó az állatokra.

HU: Mérgezó a méhekre.

MT: Tossiku ghall-fawna.

MT: Tossiku ghan-nahal.

NL: Vergiftig voor dieren.

NL: Vergiftig voor bijen.

PL: Dziala toksycznie na zwierzeta.

EL: Dziala toksycznie na pszczoh/.

PT: Tóxico para a fauna.

PT: Tóxico para as abclhas.

SK: Jedovatý pre faunu.

SK: Jedovatý pre včely.

SL: Strupeno za žívali.

SL: Strupeno za čebele.

FI: Myrkyllistá eláimille.

FI: Myrkyllistá mehiláisille.

SV: Giftigt fór djur.

SV: Giftigt fór bin.

R56
ES: Tóxico para los organismos del suelo.
CS: Toxický pro půdní organismy.

23.9.2003

R58
ES: Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio
ambiente.

DA: Giftig for organismer i jordbunden.

CS: Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním pro
středí.

DE: Giftig fur Bodenorganismen.

DA: Kan forársage uonskede langtidsvirkninger i miljoet.

23.9.2003
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D E : Kann lángerfr stig schádliche Wirkungen auf die Umwelt
haben.
ET: Vóib avaldada pikaajalist keskkonda kahjustavat toimet.
EL: MnopEÍ va npo<aXĚOEi uaKpoxpóviEc óuoucvíic. EninruKJEic oro
nEpiBáXAov.
EN: May cause long-term adverse effects in the ervironment.
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R60
ES: Puede perjudicar la fertilidad.
CS: Může poškodit reprodukční schopnost.
DA: Kan skade forplantningsevnen.
DE: Kann die Fortpflanzungsfáhigkeit beeintráchtigen.
ET: Vóib kahjustada sigivust.

FR: Peut entrainer ces effets néfastes á long terme pour 1'environnement.

EL: MnopEÍ va EČaoSEvian rn ymnuÓTnTa.

IT: Puó provocare a lungo termine effetti negativi per 1'ambiente.

EN: May impair fertility.

LV: \'ar izraisít ilglaicigu negativu ietekmi vidě.

FR: Peut altérer la fertilitě.

LT: Gali sukelti ilgalaikius nepalankius aplinkos pakitimus.

IT: Puó ridurre la fertilita.

HU: A kórnyezetber hosszan tartó károsodást okozhat.
MT: |ista' jikkaguna effetti hžiena fit-tul lill-ambjent.
NL: Kan in het milieu op lange termijn schadelijke etfecten veroor
zaken.
PL: Može powodowač dhigo utrzymujace sie nie<orzystne zmiany
w šrodowisku.

LV: Var kaitět reproduktlvajám spéjám.
LT: Kenkia vaisingumui.
HU: A fogamzóképességet
károsíthatja.

vagy

NL: Kan de vruchtbaarheid schaden.
PL: Može upošledzač plodnošč.

SK: Móže mať dlhocobé nepriaznivé účinky na ži/otné prostredie.

PT: Pode comprometer a fertilidade.

SL: Lahko povzroči iolgotrajne škodljive učinke r a okolje.

SK: Móže poškodit' plodnost'.

SV: Kan orsaka skadliga Iángtidseífekter i miljón.

(fertilitást)

MT: Jista' jdghajjef il-fertilitá.

PT: Pode causar efeiios nefastos a longo prazo no ambiente.

FI: Voi aiheuttaa pitkáaikaisia haittavaikutuksia ympáristóssa.

nemzóképességet

SL: Lahko škoduje plodnosti.
FI: Voi heikentáá hedelmáUisyyttá.
SV: Kan ge nedsaťt fortplantningsfórmága.

R59
ES: Peligroso para la capa de ozono.

R61
ES: Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

CS: Nebezpečný pro ozonovou vrstvu.
CS: Může poškodit plod v těle matky.
DA: Farlig for ozonliget.
DE: Gefáhrlich fúr die Ozonschicht.
ET: Ohtlik osoonikihile.
EL: ETTIKÍVOUVO yia rn anBáoa TOU ÓCOVTOC.

DA: Kan skade barnet under graviditetcn.
DE: Kann das Kind im Mutterleib schádigen.
ET: Vóib kahjustada loodet.
EL: MnopEÍ va RXáijjEi TO ĚuBpuo KOTÓ TT| 5iápK£ia Tne. KÚnanc,.

E N : Dangerous for tne o z o n e layer.

EN: May cause h a r m to the u n b o r n child.

FR: Dangereux pour la couche ďozone.

FR: Risque pendant la grossesse ďeffets néfastes pour 1'enfant.

IT: Pericoloso per lo strato di ozono.

IT: Puó danneggiare i bambini non ancora nati.

LV: BTstams ozona s ánim.

LV: Var kaitět aug}a attlstibai.

LT: Pavojinga ozono sluoksniui.

LT: Kenkia negimusiam vaikui.

HU: Veszélyes az ózonrétegre.

HU: A szůletendó gyermekre ártalmas lehet.

MT: Perikoluž ghas-saff ta' 1-ožonu.

MT: Jista' jaghmel hsara lit-tarbija fil-guf.

NL: Gevaarlijk voor de ozonlaag.
PL: Stwarza zagroženie dla warstwy ozonowej.

NL: Kan het ongeboren kind schaden.
PL: Može dzialač szkodliwie na dziecko w lonie matki.

PT: Perigoso para a camada de ozono.

PT: Risco durante a gravidez com efeitos adversos na descendéncia.

SK: Nebezpečný pre ozónovú vrstvu.

SK: Móže spósobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa.

SL: Nevarno za ozonski plašč.

SL: Lahko škoduje nerojenemu otroku.

FI: Vaarallista otsoni<errokselle.

FI: Vaarallista sikiólle.

SV: Farligt fór ozonskiktet.

SV: Kan ge fosterskador.
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R62

SL: Možná nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.

ES: Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.

FI: Voi olla vaarallista sikiólle.

CS: Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti.

SV: Mójlig risk fór fosterskador.

23.9.2003

DA: Mulighed for skade pá forplantningsevnen.
DE: Kann móglichérweise die Fortpflanzungsfáhigkeit beeintráchtigen.

R64
ES: Puede perjudicar a los niňos alimentados con leche materna.

ET: Voimalik sigivuse kahjustamise oht.

CS: Může poškodit kojené dítě.

EL: ritSctvóc KÍVOUVOC. via EŠaoOÉvqon tne, yoviuÓTnTac..

DA: Kan skade born i ammeperioden.

EN: Possible risk of impaired fertility.

DE: Kann Sáuglinge uber die Muttermilch schádigen.

FR: Risque possible ďaltération de la fertilitě.

ET: Voib olla ohtlik imikule rinnapiima kaudu.

IT: Possibile rischio di ridotta fertilita.

EL: Mnopri va BXáijja r a BpE<pn nou xpapovrai UE pnrpiKÓ váXa.

LV: Iespějams kaitějuma risks reproduktlvajám spějám.

EN: May cause harm to breastfed babies.

LT: Gali pakenkti vaisingumui.
HU: A fogamzóképességre
ártalmas lehet.

FR: Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel.
vagy nemzóképességre

(fertilitásra)

IT: Possibile rischio per i bambini allattati al seno.

MT: Possibiltá ta' riskju ta' fertilita mdghajjfa.

LV: Var kaitět zldámam běrnam.

NL: Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.

LT: Kenkia žindomam vaikui.

PL: Možliwe ryzyko upoáledzenia plodnošci.

HU: A szoptatott újszůlóttet és eseesemót károsíthatja.

PT: Possíveis riscos de comprometer a fertilidade.

MT: Jista' jikkaguna hsara lil trabi qed jitreddghu.

SK: Možné riziko poškodenia plodnosti.

NL: Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.

SL: M o ž n á nevarnost oslabitve plodnosti.

PL: M o ž e oddziah/wad szkodliwie na dzieci k a r m i o n e piersi^.

FI: Voi mahdollisesti heikentáá hedelmáflisyyttá.

PT: Pode causar danos as crianqas alimentadas com leite materno.

SV: Mójlig risk fór nedsatt fortplantningsfórmága.

SK: Móže spósobiť poškodenie dojčiat.
SL: Lahko škoduje zdravju dojenčka preko materinega mléka.

R63
ES: Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el
feto.

FI: Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.
SV: Kan skada spádbarn under amningsperioden.

CS: Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.
DA: Mulighed for skade pá barnet under graviditeten.
DE: Kann das Kind im Mutterleib móglichérweise schádigen.
ET: Voimalik loote kahjustamise oht.
EL: ritSavóc íávouvoc &uouevúv EmSpáatwv oro ÉuBpuo Kata xr\ oiápKaa tne tcOnonc.
EN: Possible risk of harm to the unbom child.
FR: Risque possible pendant la grossesse ďeffets néfastes pour
1'enfant
rT: Possibile rischio :di danni ai bambini non ancora nati.
LV: Iespějams kaitějuma risks augja attistíbai.
LT: Gali pakenkti négimusiam vaikui.
HU: A szúletendó gjyermeket károsíthatja.
MT: Possibiltá ta' riskju lit-tarbija fil-guf.
NL: Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.
P L Možliwe ryzyko szkodliwego dzialania na dziecko w lonie
matki.

R65
ES: Nocivo: si se ingiere puede causar dano pulmonar.
CS: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
DA: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
DE: Gesundheitsschádlich: kann beim Verschlucken Lungenscháden
verursachen.
ET: Kahjulik: aUaneelamisel voib póhjustada kopsukahjustusi.
EL: EmBXaBéc: unopri va npoKaXÉoEt BXáBn orouc. TIVEUUOVEC. OE
TIEpÍTITůKjn KaTá7I0CJT|C.
EN: Harmful: may cause lung damage if swallowed.
FR: Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
IT: Nocivo: puó causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
LV: Kaitigs - norijot var izraisit plaušu bojájumu.
LT: Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučiams.
HU: Lenyelve ártalmas. aspiráció (idegen anyagnak a légutakba
beszívása) esetén tůdókárosodást okozhat.

PT: Possíveis riscos durante a gravidez com efeitos adversos na descendéncia.

MT: Jaghmel hsara: jista' jikkaguna hsara lill-pulmuni jekk jinbela'.

SK: Možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa.

NL: Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
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PL: Dziaia szkodliwie: može powodowač uszkodzenie phic w przypadku polkniecia.
PT: Nocivo: pode causar danos nos pulmóes se ingerido.
SK: Škodlivý, po požití móže spósobiť poškodenic pluc.
SL: Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.
FI: Haitallista: voi ai leuttaa keuhkovaurion nieltát ssá.
SV: Farligt: kan ge lungskador vid fórtáring.

133

DA: Dampe kan give slavhed og svimmelhed.
DE: Dámpfe kónnen Schláfrigkeit und Benommenheit verursachen.
ET: Aurud vóivad póhjustada uimasust ja peapóóritust.
EL: H EiOTTvor] arpióv unopei va 7ipoKaXÉofi UTrvnXia Kai CáXn.
EN: Vapours may cause drowsiness and dizziness.
FR: L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
IT: L'inalazione dei vapori puó provocare sonnolenza e vertigini.

R66

LV: Tvaiki var radit miegainíbu un reiboni.

ES: La exposición r;petida puede provocar sequcdad o formación
de grietas en la piel.

LT: Garai gali sukelti mieguistuma ir galvos svaigima.

CS: Opakovaná expozice může způsobit vysušeni nebo popraskání
kůže.
DA: Gentagen udsartelse kan give tcr eller revnet hud.

HU: A gózók belégzése álmosságot vagy szédůlést okozhat.
MT: Ix-xamm tal-fwar jista' jikkaguna hedla ta' nghas u sturdamenti.
NL: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

DE: Wiederholter Kontakt kann zu spróder oder rissiger Haut
fůhren.

PL: Pary mog$ wyworywač uezucie sennošci i zawroty glowy.

ET: Korduv toime vóib póhjustada naha kuivust voi lóhenemist.

PT: Pode provocar sonoléncia e vertigens, por inalacao dos vapo
res.

EL: napaTCTuuivn á3ror] u-opri va npoKaXfion £npÓTnTa oÉpuaToc, r\
oxáoruo.

SK: Pary móžu spósobiť ospalost' a závrat.
SL: Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

EN: Repeated exposare may cause skin dryness o cracking.
-

FI: Hóyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
FR: Lexposition répétée peut provoquer dessěchement ou gercures
de la peau.

SV: Angor kan góra an man blir dásig och omtócknad.

IT: Lesposizione ripetuta puó provocare secchezza e screpolature
della pelle.

R68

LV: Atkártota iedřrbíba var radit sausu ádu vai izraislt tás
sprěgášanu.
LT: Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiúvima arba skilinéjima.
HU: Ismételt expoiíció a bór kiszáradását vagy megrepedezését
okozhatja.

ES: Posibilidad de efectos irreversibles.
CS: Možné nebezpečí nevratných účinků.
DA: Mulighed for varig skade pá helbred.
DE: Irreversibler Schaden móglich.
ET: Póórdumatute kahjustuste oht.

MT: Espožizzjoni rnetuta tista' tikkaguna nxif jev/ qsim tal-gilda.

EL: rit9avoi KÍV6UVOI poviuuv oiiSpáoEcov.

NL: Herhaalde blootscelling kan een droge o f e c n gebarsten huid

EN: Possible risk of irreversible effeets.

veroorzaken.
PL: Powtarzajace sic naraženie može powodowéč wysuszanie lub
pekanie skóry.
PT: Pode provocar secura da pele ou fissuras, per exposicao repetida.
SK: Opakovaná expozícia móže spósobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

FR: Possibilité ďeffets irreversibles.
IT: Possibilitá di effetti irreversibili.
LV: Iespějams neatgriezeniskas iedarblbas risks.
LT: Gali sukelti negrižtamus sveikatos pakenkimus.
HU: Maradandó egészségkárosodást okozhat.
MT: Riskju possibbli ta' effetti irreversibbli.

SL: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali
razpokane koze.

NL: Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten.

FI: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

PL: Možliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie
zdrowia.

SV: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsDrickor.

R67

ES: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y
vértigo.
CS: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

PT: Possibilidade de efeitos irreversíveis.
SK: Možné rizika ireverzibilných účinkov.
SL: Možná nevarnost trajnih" okvar zdravja.
FI: Pysyvien vaurioiden vaara.
SV: Mójlig risk fór bestáende hálsoskador.
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PT: Reage violentamente com a água libertando gases extremamente inflamáveis.

Combinación de frases-R.
Kombinace R-vět.

SK: Prudko reaguje s vodou, pričom uvolňuje mimoriadne hořlavé
plyny.

Kombination af R-s«tninger.
Kombination der R-Sátze.

SL: Burno reagira z vodo, pri čemer se sprošča zelo lahko vnetljiv
plin.

R úhendlaused.

FI: Reagoi voimakkaasti veden kanssa vapauttaen helposti syttyviá
kaasuja.

ZuvSuaouóc Tb)v R-(ppáoEuv.
Combination of R-phrases.

SV: Reagerar háftigt med vatten varvid extremt brandfarliga gaser
bildas.

Combinaison des phrases R.
Combinazioni delle frasi R.

R15/29

R frazu kombinácija.
R fraziu derinys.

ES: En contacto con el agua, libera gases tóxicos y extremadamente
inflamables.

Ósszetett R-mondatok.

CS: Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn.

Kombinazzjoni ta' Fraži R.

DA: Reagerer med vand under dannelse af giftige og yderst brandfarlige gasser.

Combinatie van R-zinnen.
Laczone zwroty R.

DE: Reagiert mit Wasser unter Bildung giftiger und hochentzúnd
licher Gase.

Combinacao das frases R.

ET: Kokkupuutel veega eraldub múrgine, vága tuleohtlik gaas.

Kombinácie R-viet.

EL: Iz Ena<pr| UE vepó eXcudepdivovrai TO&KŮ, E!;ÓX<IX; cú(p\Eiaa ačpta.

Sestavljena stavki ,R'.

EN: Contact with water liberates toxic, extremely flammable gas.

Yhdistetyt R-lausekkeet.

FR: Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques et extrémement
inflammables.

Sammansatta R-fraser.

IT: A contatto con acqua libera gas tossici e estremamente infiarn
mabili.
R14/15
ES: Reacciona violentamente con el agua, liberando gases extremadaměnte inflamables.
CS: Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých
plynů.
DA: Reagerer voldsomt med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.
DE: Reagiert heftig mit Wasser unter Bildung hochentzúndlicher
Gase.
ET: Reageerib ágedalt veega, eraldades vága tuleohtlikku gaasi.
EL: Avxi&pó Btaia az encupr] u£ vepó ocXúovrac; aépia

£1)9X010.

e^óx^c

EN: Reacts violently with water, liberating extremely flammable
gases.
FR: Réagit violemment au contact de l'eau en dégageant des gaz
extrémement inflammables.

LV: Saskaroties ar údeni, izdala Tpaši viegli uzliesmojošas toksiskas
\ gázes.
LT: Reaguoja su vandeniu, išskirdama toksiskas ir ypač degias
dujas.
HU: Vízzel érintkezve fokozottan túzveszélyes és mérgezó gázok
képzódnek.
MT: Meta jmiss 1-ilma jitfa' gassijiet tossiči u li jiehdu n-nar malajr
hafna.
NL: Vormt vergiftig en zeer ontvlambaar gas in contact met water.
PL: W kontakcie z woda uwalnia skrajnie latwopalne, toksyczne
gazy.
PT: Em contacto com a água liberta gases tóxicos e extremamente
inflamáveis.
SK: Pri kontakte s vodou sa uvolňuje jedovatý, mimoriadne hořlavý
plyn.
SL: V štiku z vodo se sprošča strupen, zelo lahko vnetljiv plin.

IT: Reagisce violentemente con 1'acqua liberando gas estremamente
infiarnmabili.

FI: Vapauttaa myrkyllisiá, helposti syttyviá kaasuja veden kanssa.

LV: Aktívi reagě ar údeni, izdalot Tpaši viegli uzliesmojošas gázes.

SV: Utvecklar giftig och extremt brandfarlig gas vid kontakt med
vatten.

LT: Smarkiai reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas.
HU: Vízzel hevesen reagál és kózben fokozottan túzveszélyes
gázok képzódnek.
MT: Jirreagixxi b'mod vjolenti meta jmiss 1-ilma billi jitfa' gassijiet
li jiehdu n-nar malajr hafna.
NL: Reageert heftig met water en"vormt daarbij zeer ontvlambaar
gas.
PL: Reaguje gwaitownie z woda uwalniajac skrajnie latwopalne
gazy.

R20/21
ES: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
CS: Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.
DA: Farlig ved indánding og ved hudkontakt.
DE: Gesundheitsschádlich beim Einatmen und bei Berúhrung mit
der Haut.
ET: Kahjulik sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.
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EL: EnBXapEC črtav nonvécrai Kai oc cna<př| UE TO Sépua.
EN: Harmful by inhalation and in contact with skin.

DE: Gesundheitsschádlich
Beruhrung mit der Haut.
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beim

Einatmen,

Verschlucken

und

EŤ: Kahjulik sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.
FR: Nocif par inhalation et par contact avec la pt au.
IT: Nocivo per inak.zione e contatto con la pelle.

EL: EmBXapEc, ÓTUV EionvEcrai, OE E7iatpř| UE TO SÉpua Kat OE 7TEpt7rtu)on
KaTa7tóoE(i)C-

LV: Kaitigs ieelpojoi un nonákot saskarě ar ádu.

EN: Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

LT: Kenksminga jkvépus ir susilietus su oda.

FR: Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestión.

HU: Belélegezve és bórrel érintkezve ártalmas.

IT: Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

MT: jaghmel hsara neta jinxtamm u meta jmiss il-gilda.

LV: Kaitigs ieelpojot, nonákot saskarě ar ádu un norijot.

NL: Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.

LT: Kenksminga jkvépus, susilietus su oda ir prarijus.

PL: Dziala szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze
skóra.

HU: Belélegezve, bórrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

PT: Nocivo por inalacao e em contacto com a pele.
SK: Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.
SL: Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v štiku s <ožo.
FI: Terveydelle haitallista hengitettyná ja joutuessaan iholle.
SV: Farligt vid inandning och hudkontakt.

MT: Jaghmel hsara meta jinxtamm, imiss il-gilda jew jinbela'.
NL: Schadelijk bij inademing, opname dooř de mond en aanraking
met de huid.
PL: Dziala szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze
skóra i po polknieciu.
PT: Nocivo por inalacao, em contacto com a pele e por ingestáo.
SK: Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

R20/22

SL: Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v štiku s kožo in pri zaužitju.

ES: Nocivo por inhalación v por ingestión.

FI: Terveydelle haitallista hengitettyná, joutuessaan iholle ja niel
tyná.

CS: Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.
DA: Farlig ved indánding og ved indtagelse.
DE: Gesundheitsschádlich beim Einatmen und Verschlucken.
ET: Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel.
EL: ETTiBXaBéc ÓTOV íiorrértai KOI OE Ti£pÍ7rruOT| KaTinóortoc,.
EN: Harmful by inhalation and if swallowed.
FR: Nocif par inhalaion et par ingestión.
IT: Nocivo per inalazione e ingestione.
LV: Kaitigs ieelpojot un norijot.
LT: K e n k s m i n g a j k v i p u s ir prarijus.

SV: Farligt vid inandning, hudkontakt och fórtáring.

R21/22
ES: Nocivo en contacto con la piel y por ingestión.
CS: Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.
DA: Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.
DE: Gesundheitsschádlich bei Beruhrung mit der Haut und beim
Verschlucken.
ET: Kahjulik kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.
EL: EmBXaBĚc OE £7ra<př| UE TO ospua KOI OE nEpinruoTi KaianóoEwc.
E N : Harmful in contact with skin and if swallowed.

HU: Belélegezve és lenyelve ártalmas.

FR: Nocif par contact avec la peau et par ingestión.

MT: Jaghmel hsara meta jinxtamm jew jinbela*.

IT: Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.

NL: Schadelijk bij inademing en opname dooř de mond.

LV: Kaitigs, nonákot saskarě ar ádu un norijot.

PL: Dziala szkodliwie przez drogi oddechowe i po polknieciu.

LT: Kenksminga susilietus su oda ir prarijus.

PT: Nocivo por inalacao e ingestáo.

HU: Bórrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

SK: Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.

MT: Jaghmel hsara meta jmiss il-gilda jew jinbela'.

SL: Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitiu.

NL: Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname dooř de
mond.

FI: Terveydelle haitallista hengitettyná ja nieltyná.
SV: Farligt vid inanening och fórtáring.

PL: Dziala szkodliwie w kontakcie ze skóra i po polknieciu.
PT: Nocivo em contacto com a pele e por ingestáo.

R20/21/22

SK: Škodlivý pri kontakte s pokožkou a po požití.

ES: Nocivo por inhdación, por ingestión y encontacto con la piel.

SL: Zdravju škodljivo v štiku s kožo in pri zaužitju.

CS: Zdrávi škodlivý při vdechování, styku s kůží i při požití.

FI: Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltyná.

DA: Farlig ved indánding. ved hudkontakt og ved indtagelse.

SV: Farligt vid hudkontakt och fórtáring.
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R23/24

R23/24/25

ES: Tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

ES: Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

CS: Toxický při vdechování a při styku s kůží.

CS: Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA: Giftig ved indánding og ved hudkontakt.

DA: Giftig ved indánding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE: Giftig beim Einatmen und bei Beriihrung mit der Haut.

DE: Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Beriihrung mit der
Haut.

ET: Múrgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.
EL: TOLIKO ÓTOV Eionvérrai icai OE enacpri UETO5épua.

ET: Múrgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.
EL: TO&KÓ órav Eio7rvÉctai, OE Enaxpri UE TO oÉpua icoi OE nEpÍTrtuon

EN: Toxic by inhalation and in contact with skin.

KQTOTlÓOEUC.

FR: Toxique par inhalation et par contact avec la peau.

EN: Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

IT: Tossico per inalazione e contatto con la pelle.

FR: Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par inges
tión.

LV: Toksisks ieelpojot un nonákot saskarě ar ádu.
LT: Toksiška jkvépus ir susilietus su oda.
HU: Belélegezve és bórrel érintkezve mérgezó.
MT: Tossiku meta jinxtamm u meta jmiss il-gilda.
NL: Vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.
PL: Dziala toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze
skóra.
PT: Tóxico por inalacao e em contacto com a pele.

IT: Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
LV: Toksisks ieelpojot, nonákot saskarě ar ádu un norijot.
LT: Toksiška jkvépus, susilietus su oda ir prarijus.
HU: Belélegezve, bórrel érintkezve és lenyelve mérgezó.
MT: Tossiku meta jinxtamm, imiss il-gilda jew jinbela'.
NL: Vergiftig bij inademing, opname dooř de mond en aanraking
met de huid.

SK: Jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

PL: Dziala toksycznie przez drogi oddechowe,
skóra i po polknieciu.

w kontakcie ze

SL: Strupeno pri vdihavanju in v štiku s kožo.

PT: Tóxico por inalacao, em contacto-com a pele e por ingestáo.

FI: Myrkyllistá hengitettyná ja joutuessaan iholle.

SK: Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.
SL: Strupeno pri vdihavanju, v štiku s kožo in pri zaužitju.

SV: Giftigt vid inandning och hudkontakt.

R23/25
ES: Tóxico por inhalación y por ingestión.
CS: Toxický při vdechování a při požití.
DA: Giftig ved indánding og ved indtagelse.

FI: Myrkyllistá hengitettyná, joutuessaan iholle ja nieltyná.
SV: Giftigt vid inandning, hudkontakt och fórtáring.

R24/25
ES: Tóxico en contacto con la piel y por ingestión.
CS: Toxický při styku s kůží a při požití.

DE: Giftig beim Einatmen und Verschlucken.

DA: Giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.

ET: Múrgine sissehingamisel ja allaneelamisel.

DE: Giftig bei Beriihrung mit der Haut und beim Verschlucken.

EL: To&tcó órav EIO7TVÉETCU rai OE nEpúraiKJn, KaranóoEuc.

ET: Múrgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EN: Toxic by inhalation and if swallowed.

EL: To&KÓ OE ETTCUpť] UE TO OĚppa Kai OE TI£pÍ7rr(i)OT| KaTOnOOEbiC.

FR: Toxique par inhalation et par ingestión.

EN: Toxic in contact with skin and if swallowed.

IT: Tossico per inalazione e ingestione.

FR: Toxique par contact avec la peau et par ingestión.

LV: Toksisks ieelpojot un norijot.

IT: Tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

LT: Toksiška jkvépus ir prarijus.

LV: Toksisks, nonákot saskarě ar ádu un norijot.

HU: Belélegezve és lenyelve mérgezó.

LT: Toksiška susilietus su oda ir prarijus.

MT: Tossiku meta jinxtamm jew meta jinbela'.

HU: Bórrel érintkezve és lenyelve mérgezó.

NL: Vergiftig bij inademing en opname dooř de mond.

MT: Tossiku meta jmiss il-gilda jew meta jinbela'.

PL: Dziala toksycznie przez drogi oddechowe i po polknieciu.

NL: Vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname dooř de
mond.

PT: Tóxico por inalacao e ingestáo.
SK: Jedovatý pri vdýchnutí a po požití.
SL: Strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.
Fl: Myrkyllistá hengitettyná ja nieltyná.
SV: Giftigt vid inandning och fortaring.

PL: Dziala toksycznie w kontakcie ze skóra i po polknieciu.
PT: Tóxico em contacto com a pele e por ingestáo.
SK: Jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.
SL: Strupeno v štiku s kožo in pri zaužitju.

23.9.200}
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FI: Myrkyllistá jouti essaan iholle ja nieltyná.

SL: Zelo strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.

SV: Giftigt vid hudkontakt och fórtáring.

FI: Erittáin myrkyllistá hengitettyná ja nieltyná.
SV: Mycket giftigt vid inandning och fórtáring.

R26/27
ES: Muy tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

R26/27/28

CS: Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží.

ES: Muy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la
piel.

DA: Meget giftig ved indánding og ved hudkonttut.
DE: Sehr giftig beim Einatmen und bei Beriihrun* mit der Haut.
ET: Vága můrgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.
EL: rioXú TO&KÓ ÓTOV norarrai Kai ox Ena<př| UE TO očpua.
EN: Verv toxic by inhalation and in contact with skin.
FR: Trěs toxique pa - inhalation et par contact avec la peau.
IT: Molto tossico per inalazione e contatto con Is pelle.
LV: Loti toksisks ieelpojot un nonákot saskarě ar ádu.
LT: Labai toksiška jkvépus ir susilietus su oda.
HU: Belélegezve és bórrel érintkezve nagyon mérgezó.
MT: Tossiku hafna meta jinxtamm u meta jmiss il-gilda.
NL: Zeer vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.
PL: Dziala bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie
ze skóra.

CS: Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.
DA: Meget giftig ved indánding, ved hudkontakt og ved indtagelse.
DE: Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und Beruhrung mit
der Haut.
ET: Vága můrgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allanee
lamisel.
EL: rioXú TOLIKO órav ncmvEETai, OE ETtatprj UE TO íSÉpua KOI OE
TtEpÍ7rtfa)OT| KataTTÓOEůJC.
EN: Very toxic by inhalation, in contact with skin and if swal
lowed.
FR: Trěs toxique par inhalation, par contact avec la peau et par
ingestión.
IT: Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per inge
stione.
LV: Loti toksisks ieelpojot, nonákot saskarě ar ádu un norijot.
LT: Labai toksiška jkvépus. susilietus su oda ir prarijus.

PT: Muito tóxico por inalacao e em contacto com a pele.

HU: Belélegezve. bórrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgezó.

SK: Velmi jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte i pokožkou.

MT: Tossiku hafna meta jinxtamm. imiss il-gilda jew meta jinbela.

SL: Zelo strupeno pri vdihavanju in v štiku s kožo.

NL: Zeer vergiftig bij inademing, opname dooř de mond en aanra
king met de huid.

FI: Erittáin myrkyllistá hengitettyná ja joutuessaan iholle.
SV: Mycket giftigt vid inandning och hudkontakt

PL: Dziala bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie
ze skóra i po polknieciu.

R26/28

PT: Muito tóxico por inalacao, em contacto com a pele e por
ingestáo.

ES: Muy tóxico por inhalación y por ingestión.
CS: Vysoce toxický při vdechování a pri požití.
DA: Meget giftig ved indánding og ved indtagelse.
DE: Sehr giftig b e i m Einatmen und Verschlucken

ET: Vága můrgine sissehingamisel ja allaneelamisel.
EL: rioXu TO£IKÓ ÓTOV nonvéerai KOI OE ncpirrnúon »aranóoE<i>c..

SK: Velmi jedovatý pri vdýchnutí. pri kontakte s pokožkou a po
požití.
SL: Zelo strupeno pri vdihavanju, v štiku s kožo in pri zaužitju.
FI: Erittáin myrkyllistá hengitettyná. joutuessaan iholle ja nieltyná.

SV: Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och fórtáring.

R27/28

EN: Věry toxic by inhalation and if swallowed.

ES: Muy tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

FR: Třes toxique pa- inhalation et par ingestión.

CS: Vysoce toxický při styku s kůží a pri požití.

IT: Molto tossico ptr inalazione e per ingestione.

DA: Meget giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.

LV: Loti toksisks ieelpojot un norijot.

DE: Sehr giftig
Verschlucken.

LT: Labai toksiška jkvépus ir prarijus.
HU: Belélegezve és lenyelve nagyon mérgezó.
MT: Tossiku hafha meta jinxtamm jew meta jinbela'.
NL: Zeer vergiftig bij inademing en opname doo- de mond.

bei Beruhrung

mit der Haut

und beim

ET: Vága můrgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.
EL:

rioXú TOLIKO OE cnatpřj UE TO očpua Kat OE 7iEpÍ7rr<oon KaTanóoTwq.

EN: Very toxic in contact with skin and if swallowed.
FR: Trěs toxique par contact avec la peau et par ingestión.

PL: Dziala bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po polknie
ciu.

IT: Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

PT: Muito tóxico por inalacao e ingestáo.

LV: Loti toksisks, nonákot saskarě ar ádu un norijot.

SK: Velmi jedovatý pri vdýchnutí a po požití.

LT: Labai toksiška susilietus su oda ir prarijus.
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HU: Bórrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgezó.

HU: Szem- és bórizgató hatású.

MT: Tossiku hafha meta jmiss il-gilda jew meta jinbela'.

MT: Jirrita 1-ghajnejn u 1-gilda.

NL: Zeer vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname dooř
de mond.

NL: Irriterend voor de ogen en de huid.

PL: Dziala bardzo toksycznie w kontakcie ze skóra i po polknieciu.
PT: Muito tóxico em contacto com a pele e por ingestáo.
SK: Velmi jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.

23.9.2003

PL: Dziala dražniaco na oczy i skóre.
PT: Irritante para os olhos e pele.
SK: Dráždi oči a pokožku.
SL: Draži oči in kožo.

SL: Zelo strupeno v štiku s kožo in pri zaužitju.
FI: Ársyttáá silmiá ja ihoa.
FI: Erittáin myrkyllistá joutuessaan iholle ja nieltyná.
SV: Mycket giftigt vid hudkontakt och fortaring.

SV: Irriterar ógonen och huden.

R36/37/38
R36/37
ES: Irrita los ojos y las vías respiratorias.
CS: Dráždí oči a dýchací orgány.
DA: Irriterer ojnene og ándedraetsorganerne''.
DE: Reizt die Augen und die Atmungsorgane.
ET: Arritab silmi ja hingamiselundeid.
EL: Epc9iCet r a pána tem xo avamTucmKÓ oúornua.
EN: Irritating to eyes and respiratory systém.
FR: Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.
IT: Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.

LV: Kairina acis un elpošanas sistěmu.
LT: Dirgina akis ir kvépavimo takus.
HU: Szemizgató hatású, izgatja a lcgutakat.
MT: Jirrita 1-ghajnejn u s-sistema respiratorja.
NL: Irriterend voor de ogen en de adcmhalingswegen.
PL: Dziala dražniaco na oczy i drogi oddechowe.
PT: Irritante para os olhos e vias respiratorias.
SK: Dráždi oči a dýchacie cesty.
SL: Draži oči in dihala.
FI: Ársyttáá silmiá ja hengityselimiá.
SV: Irriterar ógonen och andningsorganen.

ES: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.
CS: Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
DA: Irriterer ojnene, ándedraetsorganerne og huden.
DE: Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
ET: Árritab silmi, hingamiselundeid ja nahka.
EL: EpsáKCa TO pana, TO avanvcuauKÓ oúorr|ua Kat TO Sépua.
EN: Irritating to eyes, respiratory systém and skin.
FR: Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
IT: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
LV: Kairina acis, ádu un elpošanas sistěmu.
LT: Dirgina akis. kvépavimo takus ir od^.
HU: Szem- és bórizgató hatású, izgatja a légutakat.
MT: Jirrita 1-ghajnejn. is-sistema respiratorja u 1-gilda.
NL: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
PL: Dziala dražniaco na oczy, drogi oddechowe i skóre.
PT: Irritante para os olhos. vias respiratorias e pele.
SK: Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.
SL: Draži oči, dihala in kožo.
FI: Ársyttáá silmiá. hengityselimiá ja ihoa.
SV: Irriterar ógonen, andningsorganen och huden.

R36/38

R37/38

ES: Irrita los ojos y la piel.

ES: Irrita las vías respiratorias y la piel.

CS: Dráždí oči a kůži.

CS: Dráždí dýchací orgány a kůži.

DA: Irriterer ojnene og huden.

DA: hriterer ándedraetsorganerne og huden.

DE: Reizt die Augen und die Haut.

DE: Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

ET: Árritab silmi ja nahka.

ET: Árritab hingamiselundeid ja nahka.

EL: EpcOiCci Ta pana KOI TO oěppa.

EL: EpcSiCEt TO ava7TVEuoriKÓ oúornua KOI TO bépua.

EN: Irritating to eyes and skin.

EN: Irritating to respiratory systém and skin.

FR: Irritant pour les yeux et la peau.

FR: Irritant pour les voies respiratoires et la peau.

IT: Irritante per gli occhi e la pelle.

IT: Irritante per le vie respiratorie e la pelle.

LV: Kairina acis un ádu.

LV: Kairina elpošanas sistěmu un ádu.

LT: Dirgina akis ir oda.

LT: Dirgina kvépavimo takus ir oda.

23.9.2003
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HU: Bórizgató hatású. izgatja a légutakat.
MT: Jirrita s-sistema respiratorja u l-gilda.
NL: Irriterend voor Je ademhalingswegen en de ruid.
PL: Dziala dražniaco na drogi oddechowe i skóre.
PT: Irritante para as vias respiratorias e pele.
SK: Dráždi dýchacie cesty a pokožku.
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CS: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku
s kůží.
DA: Giftig: fare for varig alvorlig skade pá helbred ved hudkontakt.
DE: Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Beruhrung mit
der Haut.
ET: Můrgine: vága tosiste póórdumatute kahjustuste oht nahale sattumisel.
E L : TO&KÓ: KÍVOUVOC noXú ooBapwv UÓVIUGJV cmopáaEiov oc zKayx\ UE

SL: Draži dihala in kožo.

TO oĚpua.

FI: Arsyttáá hengityselimiá ja ihoa.

EN: Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact
with skin.

SV: Irriterar andningsorganen och huden.

R39/23
ES: Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhala
ción.
CS: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratnýcn účinků při vde
chování.
DA: Giftig: fare for /arig alvorlig skade pá helbred ved indánding.
DE: Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen.
ET: Můrgine: vága tosiste póórdumatute kahjustuste oht sissehinga
misel.
EL: TOSIKÓ: icivouvoc TTOXÚ oopaputv uóvtuuv cm&paoEuv ÓTOV EIOTIVEETCU.

EN: Toxic: danger of ven.- serious irreversible effccts through inha
lation.
FR: Toxique: danger ďeffets irreversibles trěs gravjs par inhalation.
IT: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inala
zione.
LV: Toksisks: bútiski neatgríezeniskas iedarbibas draudi ieelpojot.
LT: Toksiška: sukeli.i labai sunkius negrjžtamus íveikatos pakenkimus jkvépus.
HU: Belélegezve mérgezó: nagyon súlyos, maracandó egészségkárosodást okozhat.
MT: Tossiku: perikla ta' effetti irriversibbli serji hafna meta jinx
tamm.
NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inade
ming.
PL: Dziala toksycznie przez drogi oddechowe: zámraza powstaniem
bardzo powažnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
PT: Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por ina
lacao.
SK: Jedovatý, nebezpečenstvo velmi vážných ireverzibilných účinkov vdýchnutím.
SL: Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdi
havanju.
FI: Myrkyllistá: erittáin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengi
tettyná.
SV: Giftigt: risk fó- mycket allvarliga bestáendc hálsoskador vid
inandning.

FR: Toxique: danger ďeffets irreversibles trěs graves par contact
avec la peau.
IT: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto
con la pelle.
LV: Toksisks: bútiski neatgríezeniskas iedarbibas draudi. nonákot
saskarě ar ádu.
LT: Toksiška: sukelia labai sunkius negrjžtamus svcikatos pakenkimus susilietus su oda.
HU: Bórrel érintkezve mérgezó: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
MT: Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji hafna meta jmiss
il-gilda.
NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanra
king met de huid.
PL: Dziala toksycznie w kontakcie ze skóra; zagraža powstaniem
bardzo powažnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
PT: Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em con
tacto com a pele.
SK: Jedovatý, nebezpečenstvo velmi vážných ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.
SL: Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v štiku s
kožo.
FI: Myrkyllistá: erittáin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutues
saan iholle.
SV: Giftigt: risk fór mycket allvarliga bestáende hálsoskador vid
hudkontakt.

R39/25
ES: Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inges
tión.
CS: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při
požití.
DA: Giftig: fare for varig alvorlig skade pá helbred ved indtagelse.
DE: Giftig:
Verschlucken.

ernste

Gefahr

irreversiblen

Schadens

durch

ET: Můrgine: vága tosiste póórdumatute kahjustuste oht allaneela
misel.
EL: TOLIKO: KÍV5UVOC TOXÚ ooBapúv uóviuuv EmSpáoEojv OE 7iEpÍ7rrci)or|
KUTUTTÓOEUC,.

EN: Toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed.
R39/24

FR: Toxique: danger ďeffets irreversibles trěs graves par ingestión.

ES: Tóxico: peligro de efectos irreversibles mu> graves por con
tacto con la piel.

IT: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inge
stione.
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LV: Toksisks: bútiski neatgríezeniskas iedarbibas draudi norijot.
LT: Toksiška: sukelia labai sunkius negrjžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.
HU: Lenyelve mérgezó: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
MT: Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji hafha jekk jinx
tamm.
NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij
opname dooř de mond.
PL: Dziala toksycznie pó polknieciu; zagraža powstaniem bardzo
powažnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
PT: Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por
ingestáo.
SK: jedovatý, nebezpečenstvo velmi vážných ireverzibilných účinkov po požití.
SL: Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zauži
tju.
FI: Myrkyllistá: erittáin vakavien pysyvien vaurioiden vaara niel
tyná.
SV: Giftigt: risk fór mycket allvarliga bestáende hálsoskador vid
fórtáring.

R39/23/24
ES: Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhala
ción y contacto con la piel.
CS: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vde
chování a pri styku s kůží.
DA: Giftig: fare for varig alvorlig skade pá helbred ved indánding
og hudkontakt.
DE: Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen
und bei Beruhrung mit der Haut.
ET: Můrgine: vága tosiste póórdumatute kahjustuste oht sissehinga
misel ja kokkupuutel nahaga.
EL: To^iKÓ: KÍVSUVOC noXú ooBapúv uóvtuwv emopáocuv ÓTOV EIOTIVEETCU KOI OE ETOKpř] UE TO OÉpUO.
EN: Toxic: danger , of very serious irreversible effects through
inhalation and in cojntact with skin.
FR: Toxique: danger ďeffets irreversibles trěs graves par inhalation
et par contact avec la peau.
1

IT: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inala
zione e a contatto con la pelle.
LV: Toksisks: bútiski neatgriezeniskas iedarbibas draudi ieelpojot
un nonákot saskarě ar ádu.
LT: Toksiška: sukelia labai sunkius negrjžtamus sveikatos pakenkimus jkvépus ir susilietus su oda.
HU: Belélegezve és bórrel érintkezve mérgezó: nagyon súlyos,
maradandó egészségkárosodást okozhat.
MT: Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji hafna meta jinx
tamm u meta jmiss il-gilda.
NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inade
ming en aanraking met de huid.
PL: Dziala toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze
skóra; zagraža powstaniem bardzo powažnych nieodwracalnych
zmian w stanie zdrowia.

23.9.2003

PT: Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por ina
lacao e em contacto com a pele.
SK: Jedovatý, nebezpečenstvo velmi vážných ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.
SL: Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdi
havanju in v štiku s kožo.
FI: Myrkyllistá: erittáin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengi
tettyná ja joutuessaan iholle.
SV: Giftigt: risk fór mycket allvarliga bestáende hálsoskador vid
inandning och hudkontakt.

R39/23/25
ES: Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhala
ción e ingestión.
CS: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vde
chování a pri požití.
DA: Giftig: fare for varig alvorlig skade pá helbred ved indánding
og indtagelse.
DE: Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen
und durch Verschlucken.
ET: Můrgine: vága tosiste póórdumatute kahjustuste oht sissehinga
misel ja allaneelamisel.
EL: TO&KÓ: KÍVOUVOC noXú oofiapúv uóviuuv EmopáoEwv ÓTOV EIOTTVEETai KOI OE 7TEpÍTTT(i)OT| KaTaTtÓOEUK;.
EN: Toxic: danger of very serious irreversible effects through
inhalation and if swallowed.
FR: Toxique: danger ďeffets irreversibles trěs graves par inhalation
et par ingestión.
IT: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inala
zione ed ingestione.
LV: Toksisks: bútiski neatgriezeniskas iedarbibas draudi ieelpojot
un norijot.
LT: Toksiška: sukelia labai sunkius negrjžtamus sveikatos pakenkimus jkvépus ir prarijus.
HU: Belélegezve és lenyelve mérgezó: nagyon súlyos, maradandó
.egészségkárosodást okozhat.
MT: Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji hafna meta jinx
tamm jew meta jinbela'.
NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inade
ming en opname dooř de mond.
PL: Dziala toksycznie przez drogi oddechowe i po polknieciu;
zagraža powstaniem bardzo powažnych nieodwracalnych zmian w
stanie zdrowia.
PT: Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por ina
lacao e ingestáo.
SK: Jedovatý, nebezpečenstvo velřni vážných ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.
SL: Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdi
havanju in pri zaužitju.
FI: Myrkyllistá: erittáin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengi
tettyná ja nieltyná.
SV: Giftigt: risk fór mycket allvarliga bestáende hálsoskador vid
inandning och fórtáring.

23.9.2003
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R39/24/25
ES: Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por con
tacto con la piel e ingestión.
CS: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku
s kůží a při požití.
DA: Giftig: fare for varig alvorlig skade pá helbrcd ved hudkontakt
og indtagelse.
DE: Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Beriihrung mit
der Haut und durcr Verschlucken.
ET: Múrgine: vága tósiste póórdumatute kahju miste oht kokku
puutel nahaga ja allaneelamisel.
EL: Tbfrtíó: KÍVOUVOC TTOXÚ rojkípčiv uóviuwv eniSpiocuv oc cnacpti UE
TO 6Épua Kai OE TTEpirttuHjr] KOTCPTÓOEÍJK.
EN: Toxic: danger of verv serious irreversible effects in contact
with skin and if swillowed.
FR: Toxique: danger ďeífets irreversibles trěs graves par contact
avec la peau et par ingestión.
IT: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto
con la pelle e per ingestione.
LV: Toksisks - bútiski neatgriezeniskas iedarbibís draudi, nonákot
saskarě ar ádu un rorijot.
LT: Toksiška: sukelia labai sunkius negrjžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.
HU: Bórrel érintkezve és lenyelve mérgezó: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
MT: Tossiku: periku ta' effetti irriversibbli serji hafna meta jmiss
il-gilda jew meta jinbela'.
NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanra
king met de huid e i opname dooř de mond.
PL: Dziala toksyc.nie w kontakcie ze skóra i po polknieciu:
zagraža powstanien bardzo powažnych nieodwiacalnych zmian w
stanie zdrowia.
PT: Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em con
tacto com a pele e por ingestáo.
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EL: To£ncó: idvouvoc. noXú ooSapúv uóviucov EniópáaEwv órav CIOTIVÉETUl, OE ETOUpřl UE TO &Ěpua KOI OE 7IEpÍTTT(!)OT| KUTQTtÓOEWQ.
EN: Toxic: danger of very serious irreversible effects through
inhalation, in contact with skin and if swallowed.
FR: Toxique: danger ďeffets irreversibles trěs graves par inhalation,
par contact avec la peau et par ingestión.
IT: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inala
zione, a contatto con la pelle e per ingestione.
LV: Toksisks - bútiski neatgriezeniskas iedarblbas draudi ieelpojot,
nonákot saskarě ar ádu un norijot.
LT: Toksiška: sukelia labai sunkius negrjžtamus sveikatos pakenkimus jkvépus, susilietus su oda ir prarijus.
HU: Belélegezve, bórrel érintkezve és lenyelve mérgezó: nagyon
súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
MT: Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji hafna meta jinx
tamm, imiss il-gilda jew meta jinbela'.
NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inade
ming, aanraking met de huid en opname dooř de mond.
PL: Dziala toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze
skóra i po polknieciu; zagraža powstaniem bardzo powažnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
PT: Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por ina
lacao, em contacto com a pele e por ingestáo.
SK: Jedovatý, nebezpečenstvo velmi vážných ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.
SL: Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdi
havanju, v štiku s kožo in pri zaužitju.
FI: Myrkyllistá: erittáin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengi
tettyná, joutuessaan iholle ja nieltyná.
SV: Giftigt: risk fór mycket allvarliga bestáende hálsoskador vid
inandning, hudkontakt och fortaring.

R39/26
ES: Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por
inhalación.

SK: Jedovat}', nebe::pečenstvo velmi vážných ircverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

CS: Vysoce toxický nebezpečí velmi vážných nevratných účinků
při vdechování.

SL: Strupeno: nevamost zelo hudih trajnih okvar zdravja v štiku s
kožo in pri zaužitju.

DA: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade pá helbred ved indá
nding.

FI: Myrkyllistá: erittáin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutues
saan iholle ja nieltyná.

DE: Sehr giftig: ernste
Einatmen.

SV: Giftigt: risk fčr mycket allvarliga bestáende hálsoskador vid
hudkontakt och fortaring.

ET: Vága múrgine: vága tósiste póórdumatute kahjustuste oht sis
sehingamisel.

R39/23/24/25

EL: FIoXú Tofricó: xivSuvoc; noku ooBapúv uóviuwv rmSpáoEwv ÓTUV
aonvértai.

ES: Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhala
ción, contacto con la piel e ingestión.

EN: Very toxic: danger of very serious irreversible effects through
inhalation.

CS: Toxický nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vde
chování, styku s kůží a pri požití.

FR: Trěs toxique: danger ďeffets irreversibles trěs graves par inhala
tion.

DA: Giftig: fare for varig alvorlig skade pá helbned ved indánding,
hudkontakt og indtagelse.

IT: Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per
inalazione.

DE: Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen.
Beruhrung mit der Haut und durch Verschlucken.

LV: Loti toksisks - bútiski neatgriezeniskas iedarblbas draudi ieel
pojot.

ET: Múrgine: vága lósiste póórdumatute kahjustvste oht sissehinga
misel. kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

LT: Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrjžtamus sveikatos
pakenkimus jkvépus.

Gefahr

irreversiblen Schadens

durch

Úřední věstník Evropské unie

142

23.9.2003

HU: Belélegezve nagyon mérgezó: nagyon súlyos, maradandó egé
szségkárosodást okozhat.

PT: Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em
contacto com a pele.

MT: Tossiku hafha: periklu ta' effetti irriversibbli serji hafna meta
jinxtamm.

SK: Velmi jedovatý, nebezpečenstvo velmi vážných ireverzibilných
účinkov pri kontakte s pokožkou.

NL: Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij
inademing.

SL: Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v
štiku s kožo.

PL: Dziala bardzo toksycznie przez drogi oddechowe; zagraža
powstaniem bardzo powažnych nieodwracalnych zmian w stanie
zdrowia.

FI: Erittáin myrkyllistá: erittáin vakavien pysyvien vaurioiden vaara
joutuessaan iholle.

PT: Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por
inalacao.
SK: Velmi jedovatý, nebezpečenstvo velmi vážných ireverzibilných
účinkov vdýchnutím.
SL: Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri
vdihavanju.
FI: Erittáin myrkyllistá: erittáin vakavien pysyvien vaurioiden vaara
hengitettyná.
SV: Mycket giftigt: risk fór mycket allvarliga bestáende hálsoskador
vid inandning.

R39/27
ES: Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por
contacto con la piel.
CS: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků
při styku s kůží.
DA: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade pá helbred ved hud
kontakt.
DE: Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Beruhrung
mit der Haut.
ET: Vága můrgine: vága tosiste póórdumatute kahjustuste oht kok
kupuutel nahaga.
E L rioXú To£ucó: KÍVOUVOC noXú oofktpúv uóviuwv EmSpóoEwv oc
ETtcupri ue TO oépua.
E N : . Very toxic: danger of very serious irreversible effects in
contact with skin. FR: Trěs toxique: danger ďeffets irreversibles trěs graves par
contact avec la peau.
IT: Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a con
tatto con la pelle.
LV: Loti toksisks - bútiski neatgriezeniskas iedarbibas draudi, noná
kot saskarě ar ádu.
LT: Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrjžtamus sveikatos
pakenkimus susilietus su oda.
HU: Bórrel érintkezve nagyon mérgezó: nagyon súlyos, maradandó
egészségkárosodást okozhat.
MT: Tossiku hafha: periklu ta' effetti irriversibbli serji hafna meta
jmiss il-gilda.
NL: Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij
aanraking met de huid.
PL: Dziala bardzo toksycznie w kontakcie ze skóra; zagraža
powstaniem bardzo powažnych nieodwracalnych zmian w stanie
zdrowia.

SV: Mycket giftigt: risk fór mycket allvarliga bestáende hálsoskador
vid hudkontakt.

R39/28
ES: Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por
ingestión.
CS: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků
při požití.
DA: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade pá helbred ved indta
gelse.
DE: Sehr giftig: ernste Gefahr
Verschlucken.

irreversiblen Schadens

durch

ET: Vága můrgine: vága tosiste póórdumatute kahjustuste oht alla
neelamisel.
EL: F/IoXú TO&KÓ: KÍVSUVOC noXú ooSapuv uóviuwv emSpáoEwv oc
7TEpmTíi>or| KaTcmóocioc.
EN: Very toxic: danger of very serious irreversible effects if swal
lowed.
FR: Trěs toxique: danger ďeffets irreversibles trěs graves par inges
tión.
IT: Molto tossico; pericolo di effetti irreversibili molto gravi per
ingestione.
LV: Loti toksisks - bútiski neatgriezeniskas iedarbibas draudi nori
jot.
LT: Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrjžtamus sveikatos
pakenkimus prarijus.
HU: Lenyelve nagyon mérgezó: nagyon súlyos, maradandó egé
szségkárosodást okozhat.
MT: Tossiku hafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji hafha jekk
jinbela'.
NL: Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij
opname dooř de mond.
PL: Dziala bardzo toksycznie po polknieciu; zagraža powstaniem
bardzo powažnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
PT: Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por
ingestáo.
SK: Velmi jedovatý, nebezpečenstvo velmi vážných ireverzibilných
účinkov po požití.
SL: Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri
zaužitju.
FI: Erittáin myrkyllistá: erittáin vakavien pysyvien vaurioiden vaara
nieltyná.
SV: Mycket giftigt: risk fór mycket allvarliga bestáende hálsoskador
vid fórtáring.

23.9.2003
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R39/26/27
ES: Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por
inhalación y contacto con la piel.
CS: Vysoce toxický nebezpečí velmi vážných nevratných účinků
při vdechování a při styku s kůží.
DA: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade pá helbred ved indá
nding og hudkontakt.
DE: Sehr giftig: ;rnste Gefahr irreversiblen
Einatmen und bei Beruhrung mit der Haut.

Schadens

143

EL: rioXú TofctKÓ: KÍVSUVOC noXú ooBapúv póviuwv rmopáoEujv órav
jnanvértai KOI OE nEpinrwoTi KaTaíióoEwc.
EN: Very toxic: danger of very serious irreversible effects through
inhalation and if swallowed.
FR: Trěs toxique: danger ďeffets irreversibles trěs graves par inhala
tion et par ingestión.
IT: Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per
inalazione ed ingestione.

durch
LV: Loti toksisks - bútiski neatgriezeniskas iedarblbas draudi ieelpo
jot un norijot.

ET: Vága múrgine: vága tósiste póórdumatute kahjustuste oht sis
sehingamisel ja kokkupuutel nahaga.
EL: rioXú TOČIKÓ: KÍVOUVOC ro\ú ooBapúv uóviutiK EmSpáoEwv óiav
nonvÉCTai KCII OZ tr.aoř\ uř TO ofpua.
EN: Nery toxic: darger of very serious irreversitle effects through
inhalation and in contact with skin.
FR: Trěs toxique: danger ďeffets irreversibles trěs graves par inhala
tion et par contact ívec la peau.
IT: Molto tossico: ?ericolo di effetti irreversibili molto gravi per
inalazione e a contatto con la pelle.
LV: Loti toksisks - bútiski neatgriezeniskas ieda-blbas draudi ieel
pojot un nonákot siskarč ar ádu.
LT: Labai toksiška sukelia labai sunkius negrjžtamus sveikatos
pakenkimus jkvépus ir susilietus su oda.
HU: Belélegezve é> bórrel érintkezve nagyon mérgezó: nagyon
súlyos. maradandó egészségkárosodást okozhat.
MT: Tossiku hafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji hafna meta
jinxtamm u jmiss il-gilda.
NL: Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij
inademing en aann.king met de huid.
PL: Dziala bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie
ze skóra: zagraža powstaniem bardzo powažnych nieodwracalnych
zmian w stanie zdrowia.
PT: Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por
inalacao e em cont icto com a pele.
SK: Velmi jedovatý nebezpečenstvo velmi vážných ireverzibilných
účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.
SL: Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri
vdihavanju in v štiku s kožo.

LT: Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrjžtamus sveikatos
pakenkimus jkvépus ir prarijus.
HU: Belélegezve és lenyelve nagyon mérgezó: nagyon súlyos. mara
dandó egészségkárosodást okozhat.
MT: Tossiku hafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji hafna meta
jinxtamm u jekk jinbela'.
NL: Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij
inademing en opname dooř de mond.
PL: Dziala bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po polknie
ciu; zagraža powstaniem bardzo powažnych nieodwracalnych
zmian w stanie zdrowia.
PT: Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por
inalacao e ingestáo.
SK: Velmi jedovatý, nebezpečenstvo velmi vážných ireverzibilných
účinkov vdýchnutím a po požití.
SL: Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri
vdihavanju in pri zaužitju.
FI: Erittáin myrkyllistá: erittáin vakavien pysyvien vaurioiden vaara
hengitettyná ja nieltyná.
SV: Mycket giftigt: risk fór mycket allvarliga bestáende hálsoskador
vid inandning och fortaring.

R39/27/28
ES: Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por
contacto con la piel e ingestión.
CS: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků
při styku s kůží a při požití.
DA: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade pá helbred ved hud
kontakt og indtagelse.

FI: Erittáin myrkyll stá: erittáin vakavien pysyvie i vaurioiden vaara
hengitettyná ja joutuessaan iholle.

DE: Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Beruhrung
mit der Haut und durch Verschlucken.

SV: Mycket giftigt: risk fór mycket allvarliga bestáende hálsoskador
vid inandning och hudkontakt

ET: Vága múrgine: vága tósiste póórdumatute kahjustuste oht kok
kupuutel nahaga ja allaneelamisel.

R39/26/28

EL: nóXú TOSUCÓ: KÍV5UVOC TOXŮ ooBapuv póviucov Emopáorwv oz
CTKUpr] UE TO SĚpUa KCU OE 7t£pÍTTTWOr| KCITCUTÓOEUC.

ES: Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por
inhalación e ingestión.

EN: Very toxic: danger of very serious irreversible effects in
contact with skin and if swallowed.

CS: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků
při vdechování a při požití.

FR: Trěs toxique: danger ďeffets irreversibles trěs graves par
contact avec la peau et par ingestión.

DA: Meget giftig: faře for varig alvorlig skade pí helbred ved indá
nding og indtagelse.

IT: Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a con
tatto con la pelle e per ingestione.

DE: Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen
Einatmen und durch Verschlucken.

durch

LV: Loti toksisks - bútiski neatgriezeniskas iedarblbas draudi, noná
kot saskarě ar ádu un norijot.

ET: Vága múrgine: vága tósiste póórdumatute kahjustuste oht sis
sehingamisel ja allc neelamisel.

LT: Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrjžtamus sveikatos
pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

Schadens
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HU: Bórrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgezó: nagyon súlyos,
maradandó egészségkárosodást okozhat.

SK: Velmi jedovatý, nebezpečenstvo velmi vážných ireverzibilných
účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

MT: Tossiku hafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji hafna meta
jmiss il-gilda u jekk jinbela'.

SL: Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri
vdihavanju, v štiku s kožo in pri zaužitju.

NL: Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij
aanraking met de huid en opname dooř de mond.

FI: Erittáin myrkyllistá: erittáin vakavien pysyvien vaurioiden vaara
hengitettyná, joutuessaan iholle ja nieltyná.

PL: Dziala bardzo toksycznie w kontaktcie ze skóra^ i po polknie
ciu: zagraža powstaniem bardzo powažnych nieodwracalnych
zmian w stanie zdrowia.

SV: Mycket giftigt: risk for mycket allvarliga bestáende hálsoskador
vid inandning, hudkontakt och fórtáring.

J T : Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em
contacto com a pele e por ingestáo.

R42/43

SK: Velmi jedovatý, nebezpečenstvo vefmi vážných ireverzibilných
. účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.
SL: Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v
štiku s kožo in pri zaužitju.
FI: Erittáin myrkyllistá: erittáin vakavien pysyvien vaurioiden vaara
joutuessaan iholle ja-nieltyná.
SV: Mycket giftigt: risk fór mycket allvarliga bestáende hálsoskador
vid hudkontakt och fórtáring.

R39/26/27/28
ES: Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por
inhalación, contacto con la piel e ingestión.
CS: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků
při vdechování, styku s kůží a při požití.

ES: Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto
con la piel.
CS: Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a pri styku s kůží.
DA: Kan give overfolsomhed ved indánding og ved kontakt med
huden.
DE: Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt móglich.
ET: Vóib póhjustada ůlitundlikkust sissehingamisel ja kokkupuutel
nahaga.
EL: Mnopri va 7ipoKaXéoEi EuaioSnTOTtotqon óxav nonvÉcxai KOI OE
eraupři ue TO Sépua.
EN: May cause sensitization by inhalation and skin contact.
FR: Peut entrainer une sensibilisation par inhalation et par contact
avec la peau.
IT: P u ó provocare sensibilizzazione

per inalazione e contatto c o n

la pelle.

DA: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade pá helbred ved indá
nding, hudkontakt og indtagelse.

LV: Saskaroties ar ádu vai ieelpojot, var izraisít paaugstinátu jutl
gumu.

DE: Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch
Einatmen, Beruhrung mit der Haut und durch Verschlucken.

LT: Gali sukelti alergija jkvépus ir susilietus su oda.

ET: Vága můrgine: vága tosiste póórdumatute kahjustuste oht sis
sehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

HU: Belélegezve és bórrel érintkezve túlérzékenységet
(szenzibilizáló hatású lehet).

EL: FIoXú TO£IKÓ: KÍVOUVOC noXú ooBapúv uóvtuuv emSpáoEwv óxav
no7Tvérrai, OE ena<pr| ue TO oépua KOJ oe TtepiTmoon KaxanóoEwc.

MT: Jista' jikkaguna sensitizzazzjoni meta jinxtamm u meta jmiss
il-gilda.

EN: Very toxic: danger of very serious irreversible effects through
inhalation, in contact with skin and if swallowed.

NL: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact
met de huid.

FR: Trěs toxique: danger ďeffets irreversibles trěs graves par inhala
tion, par contact avec la peau et par ingestión.

PL: Može powodowač uczulenie w nastepstwie naraženia droga^
oddechowa i w kontakcie ze skóra.

IT: Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per
inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.
LV: Loti toksisks - bútiski neatgriezeniskas iedarbibas draudi ieelpo
jot, nonákot saskarě ar ádu vai norijot.
LT: Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrjžtamus sveikatos
pakenkimus jkvépus, susilietus su oda ir prarijus.
HU: Belélegezve, bórrel érintkezve, lenyelve nagyon mérgezó:
nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

PT: Pode causar sensibilizacáo por inalacao e em contacto com a
pele.
SK: Móže spósobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s
pokožkou.
SL: Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v štiku s
kožo.
FI: Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistá.

MT: Tossiku hafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji hafna meta
jinxtamm, imiss il-gilda u jekk jinbela'.

SV: Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.

NL: Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij
inademing, aanraking met de huid en opname dooř de mond.

R48/20

PL: Dziala bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie
ze skóra. i po polknieciu; zagraža powstaniem bardzo powažnych
nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
PT: Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por
inalacao, em contacto com a pele e por ingestáo.

okozhat

ES: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.
CS: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlou
hodobé expozici vdechováním.
DA: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved laengere tids pávirkning ved
indánding.
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DE: Gesundheitsschádlich: Gefahr ernster Gesurdheitsscháden bei
lángerer Exposition durch Einatmen.

LV: Kaitigs - iespějams nopietns kaitějums veselíbai pěc ilgstošas
saskares ar ádu.

ET: Kahjulik: tósise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingami
sel

LT: Kenksminga: ilga laika pakartotinai veikiant per od$ sukelia
sunkius sveikatos sutrikimus.

EL: EnBXaBéc: KÍVOUVOC ooBapř|c BXáBnc TT|C uyeiac úorepa anó napaTrrauÉvn ÉK3EOT| ÓTOV eionvéerai.

HU: Hosszabb idón át bórrel érintkezve ártalmas: súlyos egészség
károsodást okozhat.

EN: Harmful: danger of serious damage to health by prolonged
exposure through inhalation.

MT: Jaghmel hsara: periklu ta' hsara serja lis-sahha minn espožizzjoni ghat-tul waqt li jmiss il-gilda.

FR: Nocif: risque ďeffets graves pour la santé e i cas ďexposition
prolongée par inhalation.

NL: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij
langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.

IT: Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

PL: Dziala szkodliwie w kontakcie ze skóra; stwarza powažne
zagroženie zdrowia w nastepstwie dfugotrwalego naraženia.

LV: Kaitigs - ieelpojot iespějams nopietns kaitějums veselíbai pěc
ilgstošas iedarbibas.
LT: Kenksminga: ilga laika pakartotinai jkvepiant sukelia sunkius
sveikatos sutrikimus.
HU: Hosszabb idón át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkároso
dást okozhat.
MT: Jaghmel hsara: periklu ta' hsara serja lis-sarha minn espožizzjoni ghat-tul minhabba xamm.
NL: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij
langdurige blootstelling bij inademing.
PL: Dziala szkodliv.ie przez drogi oddechowe; stwarza powažne
zagroženie zdrowia w nastepstwie dtugotrwalegc naraženia.
PT: Nocivo: risco d: efeitos graves para a saúde em caso de exposicáo prolongada por inalacao.
SK: Škodlivý, nebezpečenstvo vážného poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdvchnutím.
SL: Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdiavja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.
FI: Terveydelle haitallista: pitkaaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettyná.
SV: Farligt: risk for allvarliga hálsoskador vid lángvarig exponering
genom inandning.

R48/21
ES: Nocivo: ríesgo de efectos graves para la saluc en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.
CS: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlou
hodobé expozici stykem s kůží.
DA: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved kengere ti Js pávirkning ved
hudkontakt.

PT: Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposicáo prolongada em contacto com a pele.
SK: Škodlivý, nebezpečenstvo vážného poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou.
SL: Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega štika s kožo.
FI: Terveydelle haitallista: pitkaaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.
SV: Farligt: risk fór allvarliga hálsoskador vid lángvarig exponering
genom hudkontakt.

R48/22
ES: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.
CS: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlou
hodobé expozici požíváním.
DA: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved la;ngere tids pávirkning ved
indtagelse.
DE: Gesundheitsschádlich: Gefahr ernster Gesundheitsscháden bei
lángerer Exposition durch Verschlucken.
ET: Kahjulik: tósise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel.
EL: EmBXaBéc: KÍV5UVOC ooBapt]c BXáBnc TT|C uyeiac úorepa anó napaTErauévri étóeon oe nepínTwon KaTanóoeioc.
EN: Harmful: danger of serious damage to health by prolonged
exposure if swallowed.
FR: Nocif: risque ďeffets graves pour la santé en cas ďexposition
prolongée par ingestión.
IT: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.
LV: Kaitigs - norijot iespějams nopietns kaitějums veselíbai pěc ilg
stošas iedarbibas.

DE: Gesundheitsschádlich: Gefahr ernster Gesurdheitsscháden bei
lángerer Exposition durch Beruhrung mit der Ha it.

LT: Kenksminga: ilga laika pakartotinai praryjant sukelia sunkius
sveikatos sutrikimus.

ET: Kahjulik: tósise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel
nahaga.

HU: Szájon keresztiil hosszabb idón át a szervezetbe jutva ártal
mas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

EL: EmBXaBéc; KÍVOUVOC; oofSaprjc BXáBnc Tne uyriac úorepa anó napaTrraučvT] óc9eoT| oe mcupr) ue TO oépua.

MT: Jaghmel hsara: periklu ta' hsara serja lis-sahha minn espožizzjoni ghat-tul jekk jinbela'.

EN: Harmful: danger of serious damage to health by prolonged
exposure in contact with skin.

NL: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij
langdurige blootstelling bij opname dooř de mond.

FR: Nocif: risque deffets graves pour la santé en cas ďexposition
prolongée par contact avec la peau.

PL: Dziala szkodliwie po polknieciu; stwarza powažne zagroženie
zdrowia w nastepstwie dfugotrwalego naraženia.

IT: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute n caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

PT: Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposicáo prolongada por ingestáo.
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SK: Škodlivý, nebezpečenstvo vážného poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití.
SL: Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.
FI: Terveydelle haitallista: pitkáaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltyná.
SV: Farligt: risk fór allvarliga hálsoskador vid lángvarig exponering
genom fortaring.

R48/20/21
ES: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel.
CS: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlou
hodobé expozici vdechováním a stykem s kůží.
DA: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved kengere tids pávirkning ved
indánding og hudkontakt.
DE: Gesundheitsschádlich: Gefahr ernster Gesundheitsscháden bei
lángerer Exposition durch Einatmen und durch Beruhrung mit der
Haut.
ET: Kahjulik: tósise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingami
sel ja kokkupuutel nahaga.
EL: EmBXapec: KÍVOUVOC. oo6apr|C BXáBnc. tne uváac. ůorcpa ano napaTrraučvn ÉK9EOT| órav aonvÉctai Kat OE Ena<pr) UE TO SÉpua.
EN: Harmful: danger of serious damage to health by prolongcd
exposure through inhalation and in contact with skin.
FR: Nocif: risque ďeffets graves pour la santé en cas ďexposition
prolongée par inhalation et par contact avec la peau.
LT: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.
LV: Kaitlgs - ieelpojot un nonákot saskarě ar ádu. iespějams
nopietns kaitějums veselíbai pěc ilgstošas iedarblbas.
LT: Kenksminga: ilga laika pakartotinai jkvepiant ir veikiant per
oda, sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.
HU: Hosszabb idóni át belélegezve és bórrel érintkezve ártalmas:
súlyos egészségkárosodást okozhat.
MT: jaghmel hsara: periklu ta' hsara serja lis-sahha minn espožizzjoni ghat-tul minhabba xamm u mess mal-gilda.
NL: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij
langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.
PL: Dziala szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze
skóra; stwarza powažne zagroženie zdrowia w nastepstwie dhigotrwalego naraženia.
PT: Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposiqáo prolongada por inalacao e em contacto com a pele.
SK: Škodlivý, nebezpečenstvo vážného poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.
SL: Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in štika s kožo.
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R48/20/22
ES: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.
CS: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlou
hodobé expozici vdechováním a požíváním.
DA: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved laengere tids pávirkning ved
indánding og indtagelse.
DE: Gesundheitsschádlich: Gefahr ernster Gesundheitsscháden bei
lángerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken.
ET: Kahjulik:, tósise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingami
sel ja allaneelamisel.
EL: ETnBXaBéq: KÍVOUVOC. ooBapr|c BXáBrjc. Tne, uyEiac, ůoTEpa anó napaTETauÉvn ĚK9EOT| ÓTOV EionvEcrai Kai OE nEpiirtwon KaTanóoEíoc..
EN: Harmful: danger of serious damage to health by prolonged
exposure through inhalation and if swallowed.
FR: Nocif: risque ďeffets graves pour la santé en cas ďexposition
prolongée par inhalation et par ingestión.
IT: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione.
LV: Kaitígs - ieelpojot un norijot iespějams nopietns kaitějums
veselíbai pěc ilgstošas iedarblbas.
LT: Kenksminga: ilga laika pakartotinai jkvepiant ir praryjant suke
lia sunkius sveikatos sutrikimus.
HU: Hosszabb idón át belélegezve és szájon át a szervezetbe jutva
ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.
MT: Jaghmel hsara: periklu ta' hsara serja lis-sahha minn espožizzjoni ghat-tul minhabba xamm u jekk jinbela'.
NL: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij
langdurige blootstelling bij inademing en opname dooř de mond.
PL: Dziala szkodliwie przez drogi oddechowe i po polknieciu;
stwarza powažne zagroženie zdrowia w nastepstwie dhigotrwatego
naraženia.
PT: Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposicáo prolongada por inalacao e ingestáo.
SK: Škodlivý, nebezpečenstvo vážného poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití.
SL: Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.
FI: Terveydelle haitallista: pitkáaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettyná ja nieltyná.
SV: Farligt: risk fór allvarliga hálsoskador vid lángvarig exponering
genom inandning och fortaring.

R48/21/22
ES: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.
CS: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlou
hodobé expozici stykem s kůží a požíváním.
DA: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved laengere tids pávirkning ved
hudkontakt og indtagelse.

FI: Terveydelle haitallista: pitkáaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettyná ja joutuessaan iholle.

DE: Gesundheitsschádlich: Gefahr ernster Gesundheitsscháden bei
lángerer Exposition durch Beriihrung mit der Haut und durch
Verschlucken.

SV: Farligt: risk for allvarliga hálsoskador vid lángvarig exponering
genom inandning och hudkontakt.

ET: Kahjulik: tósise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel
nahaga ja allaneelamisel.
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EL: EnBXaBéc: KÍVOUVOC ooBapř|(; BXáBnc; -mc uyeiac úorepa anó napaTrraučvn £X9EOT| OE ma<př| UE TO oépua KOI OE nEpinroKjn KaranóoEwc.

LV: Kaitigs - iespějams nopietns kaitějums veselíbai pěc ilgstošas
iedarbibas ieelpojot, norijot un nonákot saskarě ar ádu.

EN: Harmful: danger of serious damage to health by prolonged
exposure in contact with skin and if swallowed.

LT: Kenksminga: ilga laika pakartotinai jkvepiant, veikiant per oda
ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

FR: Nocif: risque ďeffets graves pour la santé en cas ďexposition
prolongée par contact avec la peau et par ingestión.

HU: Hosszabb idón át belélegezve, bórrel érintkezve és szájon
kcresztúl a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást
okozhat.

IT: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute n caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.
LV: Kaitigs - iespěams nopietns kaitějums vesftlbai pěc ilgstošas
saskares ar ádu un norijot.
LT: Kenksminga: ilg4 laika pakartotinai veikiant per oda ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.
HU: Hosszabb idón át bórrel érintkezve és szájon át a szervezetbe
jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.
MT: jaghmel hsara: periklu ta' hsara serja lis-sahha minn espožizzjoni ghat-tul meta jmiss il-gilda u jekk jinbela'.
NL: Schadelijk: gev.iar voor ernstige schade aan de gezondheid bij
langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname
dooř de mond.
PL: Dziala szkodliwie w kontakcie ze skóra^ i pc polknieciu; stwa
rza powažne zagroženie zdrowia w nastepstv/ie dhigotrwalego
naraženia.
PT: Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposic,áo prolongada em contacto com a pele e por ngestáo.
SK: Škodlivý, nebezpečenstvo vážného poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití.
SL: Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega štika s kožo in zauživanja.
FI: Terveydelle haitallista: pitkaaikainen altistus \oi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltyná.
SV: Farligt: risk fór allvarliga hálsoskador vid lángvarig exponering
genom hudkontakt och fórtáring.

R48/20; 21/22
ES: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salutl en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.
CS: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlou
h o d o b é expozici v c e c h o v á n í m , stykem s k ů ž í a p o ž í v á n í m .

DA: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved laengere tids pávirkning ved
indánding, hudkontakt og indtagelse.
DE: Gesundheitsschádlich: Gefahr ernster Gesuridheitsscháden bei
lángerer Exposition durch Einatmen, Beruhrung mit der Haut und
durch Verschlucken.
ET: Kahjulik: tósise tervisekahjustuse oht pikaajclisel sissehingami
sel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.
EL: EnBXaBéc: KÍVOUVOC ooBapijc pXáBnc, xnc. uyriac úorepa anó napaTETauivn éicdcor] trrav ciom-Érrcu, OE enaipřj U E TO oépua KOI OE
nepinTwon Karanóondc.
EN: Harmful: danger of serious damage to health by prolonged
exposure through inhalation. in contact with skin and if swal
lowed.
FR: Nocif: risque ďeffets graves pour la santé en cas ďexposition
prolongée par inhí.lation. par contact avec la peau et par inges
tión.
IT: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. a contatto con !a pelle e per inge
stione.

MT: Jaghmel hsara: periklu ta" hsara serja lis-sahha minn espožizzjoni ghat-tul minhabba xamm. mess mal-gilda jew jekk jinbela'.
NL: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij
langdurige blootstelling bij inademing. aanraking met de huid en
opname dooř de mond.
PL: Dziala. szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze
skóra i po polknieciu; stwarza powažne zagroženie zdrowia w
nastepstwie dhigotrwalego naraženia.
PT: Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposic,áo prolongada por inalacao, em contacto com a pele e por
ingestáo.
SK: Škodlivý, nebezpečenstvo vážného poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.
SL: Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, štika s kožo in zauživanja.
FI: Terveydelle haitallista: pitkaaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettyná. joutuessaan iholle ja nieltyná.
SV: Farligt: risk fór allvarliga hálsoskador vid lángvarig exponering
genom inandning, hudkontakt och fórtáring.

R48/23
ES: Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.
CS: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé
expozici vdechováním.
DA: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved laengere tids pávirkning ved
indánding.
DE: Giftig: Gefahr ernster
Exposition durch Einatmen.

Gesundheitsscháden

ET: Miirgine: tósise tervisekahjustuse oht pikaajalisel
sel.

bei lángerer

sissehingami-

EL: TOŠIKÓ: KÍVOUVOC ooBapr|c BXáBnc Tne uyEÍac úorepa anó TiapaTETauévn ÉK9EOT| ÓTOV EionvÉrrai.

EN: Toxic: danger of serious damage to health by prolonged
exposure through inhalation.
FR: Toxique: risque ďeffets graves pour la santé cn cas ďexposition
prolongée par inhalation.
IT: Tossico:'pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.
LV: Toksisks - iespějams nopietns kaitějums veselíbai pěc ilgstošas
iedarbibas ieelpojot.
LT: Toksiška: ilga laika pakartotinai jkvepiant sukelia sunkius svei
katos sutrikimus.
HU: Hosszabb idón át belélegezve mérgezó: súlyos egészségkároso
dást okozhat.
MT: Tossiku: periklu ta' hsara serja lis-sahha minn espožizzjoni
ghat-tul minhabba xamm.
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NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij
langdurige blootstelling bij inademing.

SV: Giftigt: risk fór allvarliga hálsoskador vid lángvarig exponering
genom hudkontakt.

PL: Dziala toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza powažne
zagroženie zdrowia w nastepstwie dhigotrwalego naraženia.

R48/25

PT: Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposicao prolongada por inalacao.

ES: Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

SK: Jedovatý, nebezpečenstvo vážného poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.

CS: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé
expozici požíváním.

SL: Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.

DA: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved laengere tids pávirkning ved
indtagelse.

Fl: Myrkyllistá: pitkáaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa
terveydelle hengitettyná.

DE: Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsscháden
Exposition durch Verschlucken.

SV: Giftigt: risk fór allvarliga hálsoskador vid lángvarig exponering
genom inandning.

ET: Múrgine: tósise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel.

bei

lángerer

EL: TO£IKÓ: KÍVSUVOC. ooBapr|C BA.á8nc "mc UVEICK; úoTEpa cmó 7iaparETauÉvrj ÉK9EOT| OE 7i£pÍ7rrwoT| KcnanóoEwc,.

R48/24
ES: Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.
CS: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví pri dlouhodobé
expozici stykem s kůží.
DA: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved laengere tids pávirkning ved
hudkontakt.

EN: Toxic: danger of serious damage to health by
exposure if swallowed.

prolonged

FR: Toxique: risque ďeffets graves pour la santé en cas ďexposition
prolongée par ingestión.
IT: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposi
zione prolungata per ingestione.

lángerer

LV: Toksisks - iespějams nopietns kaitějums veselíbai pěc ilgstošas
iedarblbas norijot.

ET: M ú r g i n e : tósise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel

LT: Toksiška: ilg^ laika^ pakartotinai praryjant sukelia sunkius svei
katos s u t r i k i m u s .

DE: Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsscháden
Exposition durch Beruhrung mit der Haut.

bei

nahaga.
E L TO&KÓ: ravSuvoc, 0oBapň,c. B\á8n.c TTJÍ; UYEÍCK; úorcpa cutó napaTETaučvn ixdzoT] OE znaipi\ UE TO 5éppa.
EN: Toxic: danger of serious damage to health by
exposure in contact with skin.

prolonged

FR; Toxique: risque ďeffets graves pour la santé en cas ďexposition
prolongée par contact avec la peau.
IT: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute incaso di esposizione
prolungata a contatto con la pelle.

HU: Szájon keresztúl hosszabb idón át a szervezetbe jutva mér
gezó: súlyos egészségkárosodást okozhat.
MT: Tossiku: periklu ta' hsara serja lis-sahha minn espožizzjoni
ghat-tul jekk jinbela'.
NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij
langdurige blootstelling bij opname dooř de mond.
PL: Dziala toksycznie po polknieciu; stwarza powažne zagroženie
zdrowia w nastepstwie dhigotrwalego naraženia.

LV: Toksisks - iespějams nopietns kaitějums veselíbai pěc ilgstošas
saskares ar ádu.

PT: Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposiqáo prolongada por ingestáo.

LT: Toksiška: ilga laika, pakartotinai veikiant per oda sukelia
sunkius sveikatos sutrikimus.

SK: Jedovatý, nebezpečenstvo vážného poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití.

HU: Hosszabb idón át bórrel érintkezve mérgezó: súlyos egészség
károsodást okozhat.

SL: Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.

MT: Tossiku: periklu ta' hsara serja lis-sahha minn espožizzjoni
ghat-tul ghal mess mal-gilda.

FI: Myrkyllistá: pitkáaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa
terveydelle nieltyná.

NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij
langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.

SV: Giftigt: risk fór allvarliga hálsoskador vid lángvarig exponering
genom fortaring.

PL: Dziala toksycznie w kontakcie ze skóra; stwarza powažne
zagroženie zdrowia w nastepstwie dhigotrwalego naraženia.

R48/23/24

PT: Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposicáo prolongada em contacto com a pele.

ES: Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel.

SK: Jedovatý, nebezpečenstvo vážného poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou.

CS: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé
expozici vdechováním a stykem s kůží.

SL: Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega štika s kožo.

DA: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved laengere tids pávirkning ved
indánding og hudkontakt.

FI: Myrkyllistá: pitkáaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa
terveydelle joutuessaan iholle.

DE: Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsscháden bei lángerer Expo
sition durch Einatmen und durch Beriihrung mit der Haut.
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ET: Múrgine: tósise tervisekahjustuse oht pikaajíJisel sissehingami
sel ja kokkupuutel nahaga.

LT: Toksiška: ilga laika pakartotinai jkvepiant ir praryjant sukelia
sunkius sveikatos sutrikimus.

EL: TOÍIKÓ: KÍV&UVOC ooBaprjc BXáBnc tne; uyEiac uoTEpa ano naparETauÉvn fx9£an ÓTO\' narvérrai KOI OE cnayř] UE TO fópua.

HU: Hosszabb idón át belélegezve és szájon keresztúl a szervezetbe jutva mérgezó: súlyos egészségkárosodást okozhat.

EN: Toxic: danger of serious damage to health by prolonged
exposure through inhalation and in contact with skin.

MT: Tossiku: periklu ta' hsara serja lis-sahha minn espožizzjoni
ghat-tul minhabba xamm u jekk jinbela'.

FR: Toxique: risque ďeffets graves pour la santé en cas ďexposition
prolongée par inha ation et par contact avec la peau.

NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij
langdurige blootstelling bij inademing en opname dooř de mond.

IT: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

PL: Dziala toksycznie przez drogi oddechowe i po polknieciu;
stwarza powažne zagroženie zdrowia w nastepstwie dhigotrwalego
naraženia.

LV: Toksisks - iespějams nopietns kaitějums ve.selíbai pěc ilgstošas
iedarblbas ieelpojot un nonákot saskarě ar ádu.
LT: Toksiška: ilga liika pakartotinai jkvepiant it veikiant per oda
sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.
HU: Hosszabb idón át belélegezve és bórrel érntkezve mérgezó:
súlyos egészségkárosodást okozhat.
MT: Tossiku: periklu ta' hsara serja lis-sahha minn espožizzjoni
ghat-tul minhabba xamm u mess mal-gilda.
NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij
langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.

PT: Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposicáo prolongada por inalacao e ingestáo.
SK: Jedovatý, nebezpečenstvo vážného poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití.
SL: Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.
FI: Myrkyllistá: pitkáaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa
terveydelle hengitettyná ja nieltyná.
SV: Giftigt: risk fór allvarliga hálsoskador vid lángvarig exponering
genom inandning och fortaring.

PL: Dziala toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze
skóra; stwarza powažne zagroženie zdrowia w nastepstwie dhi
gotrwalego naraženia.

R48/24/25

PT: Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposic.áo prolongada por inalacao e em contacto c o n a pele.

ES: Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

SK: Jedovatý nebezpečenstvo vážného poškoden a zdravia dlhodobou expozíciou vdVchnutím a pri kontakte s pokožkou.

CS: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé
expozici stykem s kůží a požíváním.

SL: Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in štika s kožo.

DA: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved laengere tids pávirkning ved
hudkontakt og indtagelse.

FI: Myrkyllistá: pitkáaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa
terveydelle hengitetyná ja joutuessaan iholle.

DE: Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsscháden
Exposition durch Beriihrung mit der Haut
Verschlucken.

SV: Giftigt: risk fór allvarliga hálsoskador vid lángvarig exponering
genom inandning och hudkontakt.

R48/23/25
ES: Tóxico: riesgo c e efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.
CS: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé
expozici vdechován i n a požíváním.
DA: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved laengere ti«ls pávirkning ved
indánding og indtagelse.
DE: Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsscháden bei lángerer
Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken.
ET: Múrgine: tósise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingami
sel ja allaneelamisel.
EL: TO£IKÓ: KÍVSUVOC oopapqc BXáBnc tne, UVEIOC. útrapa ano napcm>
Taurvn EK9EOT) ÓTOV ncmvĚrrai KOI OE nEpinruoT] KOTOTÓOTWC,.

EN: Toxic: danger of serious damage to health by prolonged
exposure through inhalation and if swallowed.
FR: Toxique: risque ďeffets graves pour la santé en cas ďexposition
prolongée par inhahtion et par ingestión.
IT: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione ed ingestione.
LV: Toksisks - iespějams nopietns kaitějums veselíbai pěc ilgstošas
iedarblbas ieelpojot un norijot.

bei lángerer
und durch

ET: Múrgine: tósise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel
nahaga ja allaneelamisel.
EL: TO£IKÓ: KÍVOUVOC, ooBapr|c BXáBnc Tne uyEÍac úotEpa anó napaTETauÉvn ÉK9EOT| OE £7ia(pr| UE TO 6épua KOI OE TTEPÍTITUOT] KaTanóoEaK;.
EN: Toxit: danger of serious damage to health by prolonged
exposure in contact with skin and if swallowed.
FR: Toxique: risque ďeffets graves pour la santé en cas ďexposition
prolongée par contact avec la peau et par ingestión.
IT: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.
LV: Toksisks - iespějams nopietns kaitějums veselíbai pěc ilgstošas
saskares ar ádu un norijot.
LT: Toksiška: ilg? laika, pakartotinai veikiant per oda ir praryjant
sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.
HU: Hosszabb idón át bórrel érintkezve és szájon keresztúl a szervezetbe jutva mérgezó: súlyos egészségkárosodást okozhat.
MT: Tossiku: periklu ta' hsara serja lis-sahha minn espožizzjoni
ghat-tul ghal mess mal-gilda u jekk jinbela'.
NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij
langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname
dooř de mond.
PL: Dziala toksycznie w kontakcie ze skóra i po polknieciu; stwa
rza powažne zagroženie zdrowia w nastepstwie dhigotrwalego
naraženia.
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PT: Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposicáo prolongada em contacto com a pele e por ingestáo.

FI: Myrkyllistá: pitkaaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa
terveydelle hengitettyná, joutuessaan iholle ja nieltyná.

SK: Jedovatý, nebezpečenstvo vážného poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití.

SV: Giftigt: risk fór allvarliga hálsoskador vid lángvarig exponering
genom inandning, hudkontakt och fórtáring.

SL: Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega štika s kožo in zauživanja.

R50/53

FI: Myrkyllistá: pitkaaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa
terveydelle joutuessaan iholle ja nieltyná.

ES: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a
largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

SV: Giftigt: risk fór allvarliga hálsoskador vid lángvarig exponering
genom hudkontakt och fórtáring.

CS: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouho
dobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R48/23/24/25

DA: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forársage
uonskede langtidsvirkninger i vandmiljoet.

ES: Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

DE: Sehr giftig fůr Wasserorganismen,
lángerfristig schádliche Wirkungen haben.

CS: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé
expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.
DA: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved laengere tids pávirkning ved
indánding, hudkontakt og indtagelse.
DE: Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsscháden bei lángerer
Exposition durch Einatmen, Beruhrung mit der Haut und durch
Verschlucken.
ET: Můrgine: tósise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingami
sel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.
EL: TOÍJIKÓ: KÍVOUVOC ooBapř|c BXáBnc tne uvtiac úcrcEpa anó napaxeTauivn éxíteori óxav aonvéexat, oř £na<pr| uc TO Scpua Kai oe
nepinruoT] KaranóaEtóc..
EN: Toxic: danger of serious damage to health by prolonged
exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed.
FR: Toxique: risque ďeffets graves pour la santé en cas ďexposition
prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par inges
tión.
IT: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per inge
stione.
LV: Toksisks - iespějams nopietns kaitějums veselibai pěc ilgstošas
iedarbibas ieelpojot, nonákot saskarě ar ádu un norijot.
LT: Toksiška: ilga. lajik? pakartotinai jkvepiant, veikiant per oda ir
praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.
HU: Hosszabb idón át belélegezve, bórrel érintkezve és szájon
keresztůl a szervezetbe jutva mérgezó: súlyos egészségkárosodást
okozhat.
MT: Tossiku: periklu ta' hsara serja lis-sahha minn espožizzjoni
ghat-tul minhabba xamm, mess mal-gilda jew jekk jinbela'.
NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij
langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en
opname dooř de mond.
PL: Dziala toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze
skóra. i po polknieciu; stwarza powažne zagroženie zdrowia w
nastepstwie dhigotrwalego naraženia.

kann

in

Gewássern

ET: Vága můrgine veeorganismidele, vóib póhjustada pikaajalist
veekeskkonda kahjustavat toimet.
EL: ÍIoXú ToijiKÓ yia TOUC uSpóBiouc opYoviouoůc, unopri va npOKaXiaa uaKpoxpóvi£c ououeveic Emnrúonc oro uoanvo nepiBáXXov.
EN: Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse
effects in the aquatic environment.
FR: Trěs toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer
des effets néfastes á long terme pour 1 environnement aquatique.
IT: Altamente tossico per gli organismi aequatici, puó provocare a
lungo termine effetti negativi per 1'ambiente aequatico.
LV: Loti toksisks údens organismiem,
nevělamu ietekmi údens vidě

var

radit

ilgtermina

LT: Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius
nepalankius vandens ekosistemu pakitimus.
HU: Nagyon mérgezó a vizi szervezetekre, a vizi kórnyezetben
hosszan tartó károsodást okozhat
MT: Tossiku hafna ghal organižmi akwatiči, jista' jikkaguna effetti
hžiena ghat-tul fl-ambjent akwatiku.
NL: Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in
het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroor
zaken.
PL: Dziala bardzo toksycznie na organizmy wodne; može powo
dowač dfugo utrzymujace sie niekorzystne zrniany w šrodowisku
wodnym.
PT: Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar
efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.
SK: Velmi jedovatý pre vodné organizmy, móže spósobiť díhodobé
nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
SL: Zelo strupeno za vodné organizme: lahko povzroči dolgotrajne
škodljive učinke na vodno okolje.
FI: Erittáin myrkyllistá vesielióille, voi aiheuttaa pitkáaikaisia haittavaikutuksia vesiympáristóssá.
SV: Mycket giftigt fór vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga lángtidseffekter i vattenmiljón.

R51/53

PT: Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposicao prolongada por inalacao, em contacto com a pele e por
ingestáo.

ES: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo
plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

SK: jedovatý, nebezpečenstvo vážného poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

CS: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat
nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

SL: Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, štika s kožo in zauživanja.

DA: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forársage uonskede
langtidsvirkninger i vandmiljoet.

dlouhodobé
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DE: Giftig fur Wasserorganismen. kann in Gewássern lángerfristig
schádliche Wirkungen haben.

LV: BIstams údens organismiem. var radit ilglaiclgu
ietekmi údens vidě

ET: Múrgine veeorganismidele, voib póhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

LT: Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius
nepalankius vandens ekosistemu pakitimus.

EL: TOLIKO y\a xout. uSpóBiouc opycmouoúc, pnopri va TtpoKaXéofi
paKpoxpóxifc; OUCJUCVEÍC; CTnirtuottc oro uoanvo rapiBáWov.

HU: Ártalmas a vizi szervezetekre. a vizi kórnyezetben hosszan
tartó károsodást okozhat.

EN: Toxic to aquatic organisms, may cause bng-term adverse
effects in the aquati: environment.

MT: Jaghmel hsara lil organižmi akwatiči, jista' jikkaguna effetti
hžiena ghat-tul fl-ambjent akwatiku.

FR: Toxique pour .es organismes aquatiques, peut entrainer des
effets néfastes á lon;.> terme pour 1'environnement aquatique.

NL: Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het
aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

IT: Tossico per gli organismi acquatici, puó provxare a lungo ter
mine effetti negativi per 1'ambiente acquatico.

PL: Dziala szkodliwie na organizmy wodne; može powodowač
dhigo utrzymujace sie niekorzystne zmiany w šrodowisku wodnym.

LV: Toksisks údens organismiem. var radit ilglaiclgu
ietekmi údens vidě.

negativu

LT: Toksiška vanders organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosis.emu pakitimus.
HU: Mérgezó a viV.i szervezetekre. a vizi kórnyezetben hosszan
tartó károsodást okozhat.
MT: Tossiku ghal organižmi akwatiči: jista', jikkaguna effetti hžiena
ghat-tul fl-ambjent .ikwatiku.
NL: Vergiftig voor in het water levende organiimen; kan in het
aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
PL: Dziala toksycznie na organizmy wodne; nože powodowač
dhigo utrzymujace sie niekorzystne zmiany w šrodowisku wodnym.
PT: Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos
nefastos a longo pn.zo no ambiente aquático.
SK: Jedovatý pre vodné organizmy, móže spósobiť dlhodobé
nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
SL: Strupeno za vodné organizme: lahko povzroči dolgotrajne
škodljive učinke na vodno okolje.
FI: Myrkyllistá vesielióille. voi aiheuttaa pitkáaikaisia haittavaikutuksia vesiympáristossá.
SV: Giftigt fór vartenlevande organismer, kan orsaka skadliga
lángtidsefTekter i vattenmiljón.

negativu

PT: Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos
nefastos a longo prazo no ambiente aquático.
SK: Škodlivý pre vodné organizmy, móže spósobiť dlhodobé
nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
SL: Škodljivo za vodné organizme: lahko povzroči dolgotrajne
škodljive učinke na vodno okolje.
FI: Haitallista vesielióille, voi aiheuttaa pitkáaikaisia haittavaikutuksia vesiympáristossá.
SV: Skadligt fór vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga
lángtidseffekter i vattenmiljón.

R68/20
ES: Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación.
CS: Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vde
chování.
DA: Farlig: mulighed for varig skade pá helbred ved indánding.
DE: Gesundheitsschádlich:
durch Einatmen.

Móglichkeit

irreversiblen

Schadens

ET: Kahjulik: voimalik póórdumatute kahjustuste oht sissehingami
sel.
EL: EmBXaBéc: m9avoi Ktv5uvot uovíutov EmSpáocwv ÓTOV ncmvénai.

R52,53

EN: Harmful: possible risk of irreversible effects through inhala
tion.

ES: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo

FR: Nocif: possibilité ďeffets irreversibles par inhalation.

plazo efectos negaňvos en el medio ambiente acuático.
CS: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat
nepříznivé účinky v ; vodním prostředí.

dlouhodobé

IT: Nocivo: possibilitá di effetti irreversibili per inalazione.
LV: Kaitigs - iespějams neatgriezeniskas iedarblbas risks ieelpojot.

DA: Skadelig for organismer, der lever i vand; k m forársage U0nskede langtidsvirkninger i vandmiljeet.

LT: Kenksminga: gali sukelti negrjžtamus sveikatos pakenkimus
jkvépus.

DE: Schádlich fůr Wasserorganismen,
lángerfristig schádliche Wirkungen haben.

HU: Belélegezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

kann

in

Gewássern

ET: Kahjulik veeorganismidele. voib póhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.
EL: EmBXaBÉc via TOJC u&póBiouc opvaviouoúc., unopei va npoKaXčon
uaicpoxpóvtec ouaueveic ETnnrwatic črto uSártvo TtEpiBáXXov.
EN: Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse
effects in the aquatic environment.

MT: Jaghmel hsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli min
habba xamm.
NL: Schadelijk: bij inademing zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.
PL: Dziala szkodliwie przez drogi oddechowe; možliwe ryzyko
powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
PT: Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalacao.

FR: Nocif pour les organismes aquatiques. peut entrainer des effets
néfastes á long terme pour l'environnement aquatique.

SK: Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

IT: Nocivo per gli organismi acquatici, puó provocare a lungo ter
mine effetti negativi per 1'ambiente acquatico.

SL: Zdravju škodljivo: možná nevarnost trajnih okvar zdravja pri
vdihavanju.
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FI: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettyná.

n": Nocivo: possibilita di effetti irreversibili per ingestione.

SV: Farligt: mójlig risk fór bestáende hálsoskador vid inandning.

LV: Kaitigs - iespějams neatgriezeniskas iedarbibas risks norijot.

R68/21

LT: Kenksminga: gali sukelti negrjžtamus sveikatos pakenkimus
prarijus.

ES: Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la
piel.

HU: Lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

CS: Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při styku
s kůží.DA: Farlig: mulighed for varig skade pá helbred ved hudkontakt.
DE: Gesundheitsschádlich: Móglichkeit irreversiblen Schadens bei
Beruhrung mit der Haut.
ET: Kahjulik: vóimalik póórdumatute kahjustuste oht kokkupuutel
nahaga.
EL: EmBXaBéc: muavoi KÍVOUVOI uoviucov cmopáoEwv oc crta<pr| UE TO
Scpua.
EN: Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with
skin.
FR: Nocif: possibilité ďeffets irreversibles par contact avec la peau.
IT: Nocivo: possibilita di effetti irreversibili a contatto con la pelle.

MT: Jaghmel hsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli jekk jin
bela'.
NL: Schadelijk: bij opname dooř de mond zijn onherstelbare effec
ten niet uitgesloten.
PL: Dziala szkodliwie po polknieciu; možliwe ryzyko powstania
nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
PT: Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por ingestáo.
SK: Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov po požití.
SL: Zdravju škodljivo: možná nevarnost trajnih okvar zdravja pri
zaužitju.
FI: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara nieltyná.
SV: Farligt: mójlig risk fór bestáende hálsoskador vid fórtáring.

LV: Kaitigs - iespějams neatgriezeniskas iedarbibas risks, nonákot
saskarě ar ádu.

R68/20/21

LT: Kenksminga: gali sukelti negrjžtamus sveikatos pakenkimus
susilietus su oda.

ES: Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación y
contacto con la piel.

HU: Bórrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást
okozhat.

c h o v á n í a při styku s kůží.

MT: Jaghmel hsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli meta
jmiss il-gilda.

DA: Farlig: mulighed for varig skade pá helbred ved indánding og
hudkontakt.

NL: Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effec
ten niet uitgesloten.

DE: Gesundheitsschádlich: Móglichkeit irreversiblen
durch Einatmen und bei Beruhrung mit der Haut.

PL: Dziala szkodliwie w kontakcie ze skóra; možliwe ryzyko
powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
PT: Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis em contacto com
a pele.
SK: Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s
pokožkou.
SL: Zdravju škodljivo: možná nevarnost trajnih okvar zdravja v
štiku s kožo.
FI: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan
iholle.
SV: Farligt: mójlig risk fór bestáende hálsoskador vid hudkontakt.

R68/22
ES: Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por ingestión.
CS: Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při
požití.

CS: Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vde

Schadens

ET: Kahjulik: vóimalik póórdumatute kahjustuste oht sissehingami
sel ja kokkupuutel nahaga.
EL: EmBXaBéc mSavoi KÍVOUVOI uoviuwv emopaoEwv óxav Etonvérrai
Kai OE enaoř) UE TO oépua.
EN: Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation
and in contact with skin.
FR: Nocif: possibilité ďeffets irreversibles par inhalation et par
contact avec la peau.
IT: Nocivo: possibilita di effetti irreversibili per inalazione e a con
tatto con la pelle.
LV: Kaitigs - iespějams neatgriezeniskas iedarbibas risks ieelpojot
un nonákot saskarě ar ádu.
LT: Kenksminga: gali sukelti negrjžtamus sveikatos pakenkimus
jkvépus ir susilietus su oda.
HU: Belélegezve és bórrel érintkezve ártalmas: maradandó egé
szségkárosodást okozhat.

DA: Farlig: mulighed for varig skade pá helbred ved indtagelse.
DE: Gesundheitsschádlich:
durch Verschlucken.

Móglichkeit

irreversiblen

Schadens

ET: Kahjulik: vóimalik póórdumatute kahjustuste oht allaneelami
sel.
EL: EmBXaBéc: mSavoi KÍVOUVOI uoviuwv cmopaoewv oc 7iEpinTa>or|
KarajTÓOTwc,.
EN: Harmful: possible risk of irreversible effects if swallowed.
FR: Nocif: possibilité ďeffets irreversibles par ingestión.

MT: Jaghmel hsara: riskju possibbli ta' effetti irriversibbli minhabba
xamm u meta jmiss il-gilda.
NL: Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onher
stelbare effecten niet uitgesloten.
PL: Dziala szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze
skóra; možliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie
zdrowia.
PT: Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalacao e em
contacto com a pele.
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SK: Škodlivý, možni riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a
pri kontakte s pokožkou.

CS: Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při styku
s kůží a při požití.

SL: Zdravju škodljho: možná nevarnost trajnih okvar zdravja pri
vdihavanju in v štiku s kožo.

DA: Farlig: mulighed for varig skade pá helbred ved hudkontakt og
indtagelse.

FI: Terveydelle haita lišta: pysyvien vaurioiden vaara hengitettyná ja
joutuessaan iholle.

DE: Gesundheitsschádlich: Móglichkeit irreversiblen Schadens bei
Beruhrung mit der Haut und durch Verschlucken.

SV: Farligt: mójlig risk fór bestáende hálsoskador vid inandning
och hudkontakt.

ET: Kahjulik: voimalik póórdumatute kahjustuste oht kokkupuutel
nahaga ja allaneelamisel.

R68/20/22

EL: EmBXaBéc: m9avoi KÍVOUVOI uoviuwv rraSpáoEwv az Eraupr] UE TO
oéppa KCU az TTEPÍTTTCOOT| Kaianóoruc.

ES: Nocivo: Posibilidad de efectos irreversibles por inhalación e
ingestión.

EN: Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with
skin and if swallowed.

CS: Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vde
chování a při požití

FR: Nocif: possibilité ďeffets irreversibles par contact avec la peau
et par ingestión.

DA: Farlig: mulighed for varig skade pá helbred ved indánding og
indtagelse.

IT: Nocivo: possibilitá di effetti irreversibili a contatto con la pelle
e per ingestione.

DE: Gesundheitsschádlich: Móglichkeit
durch Einatmen unc durch Verschlucken.

Schadens

LV: Kaitlgs - iespějams neatgriezeniskas iedarblbas risks, nonákot
saskarě ar ádu un norijot.

ET: Kahjulik: voimalik póórdumatute kahjustuste oht sissehingami
sel ja allaneelamisel.

LT: Kenksminga: gali sukelti negrjžtamus sveikatos pakenkimus
susilietus su oda ir prarijus.

EL: ETtiBXaBéc: 7n9avoi KÍVOUVOI uoviuuv rmSpáoeov órav ncmvčrrai
Kcu OE TTEpijrtuon KCITl-ÓOCUC.

HU: Bórrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradando egészségká
rosodást okozhat.

EN: Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation
and if swallowed.

MT: Jaghmel hsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli meta
jmiss il-gilda u jekk jinbela'.

FR: Nocif: possibili:é ďeffets irreversibles par inhalation et par

NL: Schadelijk bij aanraking met de huid en opname dooř de
mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

irreversiblen

ingestión.
IT: Nocivo: possibilká di effetti irreversibili per iralazione ed inge
stione.
LV: Kaitlgs - iespějams neatgriezeniskas iedarblbas risks ieelpojot
un norijot.
LT: Kenksminga: gali sukelti negrjžtamus sveikatos pakenkimus
jkvépus ir prarijus.
HU: Belélegezve és lenyelve ártalmas: maradando egészségkároso
dást okozhat.
MT: Jaghmel hsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli min
habba xamm u jekk jinbela'.
NL: Schadelijk: bij inademing en opname d o c r de mond zijn
onherstelbare effecten niet uitgesloten.
PL: Dziala szkodliwie przez drogi oddechowe i po polknieciu;
možliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdro
wia.

PL: Dziala szkodliwie w kontakcie ze skóra i po polknieciu;
možliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdro
wia.
PT: Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis em contacto com
a pele e por ingestáo.
SK: Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s
pokožkou a po požití.
SL: Zdravju škodljivo: možná nevarnost trajnih okvar zdravja v
štiku s kožo in pri zaužitju.
FI: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan
iholle ja nieltyná.
SV: Farligt: mójlig risk fór bestáende hálsoskador vid hudkontakt
och fortaring.

R68/20/21/22

PT: Nocivo: possibilidade de efeitos irreversívei i por inalacao e
ingestáo.

ES: Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación, con
tacto con la piel e ingestión.

SK: Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a
po požití.

CS: Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vde
chování, při styku s kůží a pri požití.

SL: Zdravju škodljivo: možná nevarnost trajnih okvar zdravja pri
vdihavanju in pri zaažitju.

DA: Farlig: mulighed for varig skade pá helbred ved indánding.
hudkontakt og indtagelse.

FI: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettyná ja
nieltyná.

DE: Gesundheitsschádlich: Móglichkeit irreversiblen Schadens
durch Einatmen, Beriihrung mit der Haut und durch Verschlucken.

SV: Farligt: mójlig *isk fór bestáende hálsoskador vid inandning
och fortaring.

ET: Kahjulik: voimalik póórdumatute kahjustuste oht sissehingami
sel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

R68/21/22

EL: EmBXaBéc: m9avoi KÍVOUVOI uovipuv EmSpáoEwv órav ncnivrETai.
az rna<pr] UE TO 8épua KOI az TtrpinTojon KcnanóaFux;.

ES: Nocivo: posibilicad de efectos irreversibles por contacto con la
piel e ingestión.

EN: Harmful: possible risk of irreversible effects
inhalation, in contact with skin and if swallowed.

through
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FR: Nocif: possibilité ďeffets irreversibles par inhalation, par
contact avec la peau et par ingestión.
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riAPAPTHMA IV
OSnykc atupoXoúc XP í Kai napaoxeuáopata
1

IT: Nocivo: possibilita di effetti irreversibili per inalazione, a con
tatto con la pelle e per ingestione.
LV: Kaitigs - iespějams neatgríezeniskas iedarbibas risks ieelpojot,
nonákot saskarě ar ádu un norijot.

onc

n o u

cupopoúv

OTKÍVSUVEC

xn uiK ^ c

ouotec

ANNEX IV
Safety advice concerning dangerous substances and preparations

LT: Kenksminga: gali sukelti negrjžtamus sveikatos pakenkimus
jkvépus, susilietus su oda ir prarijus.

ANNEXE IV

HU: Belélegezve, bórrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó
egészségkárosodást okozhat.

Conseils de prudence concernant les substances et preparations
dangereuses

MT: jaghmel hsara: riskju possibbli ta' effetti irriversibbli minhabba
xamm, meta jmiss il-gilda u jekk jinbela'.

ALLEGATO IV
Consigli di prudenza riguardanti le sostanze e preparati pericolosi

NL: Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname
dooř de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.
PL: Dziala szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze
skóra i po polknieciu; možliwe ryzyko powstania nieodwracalnych
zmian w stanie zdrowia.
PT: Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalacao, em
contacto com a pele e por ingestáo.
SK: Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím,
pri kontakte s pokožkou a po požití.
SL: Zdravju škodljivo: možná nevarnost trajnih okvar zdravja pri
vdihavanju, v štiku s kožo in při zaužitju.
FI: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettyná,
joutuessaan iholle ja nieltyná.

e)

IV PIELIKUMS
Drošibas praslbu apzlmějumi un apvienotie apzímějumi
IV PRIEDAS
Saugos patarimai dél pavojingu medžiagy ir preparátu
IV. MELLÉKLET
A veszélyes anyagok és készítmények biztonságos használatára
vonatkozó útmutatások (S-mondatok)
ANNESS IV
Pariri ta' sigurtá dwar sustanzi u preparazzjonijiet perikoluži

SV: Farligt: mójlig risk fór bestáende hálsoskador vid inandning,
hudkontakt och fórtáring."

BIJLAGE IV

Příloha IV se nahrazuje tímto:

Veiligheidsaanbevelingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen en
preparaten

„ A N E X O IV — PŘÍLOHA IV — BILAG IV — ANHANG IV — IV
LISA — riAPAPTHMA IV — ANNEX IV — ANNEXE IV — ALLE
GATO IV — IV PIELIKUMS — IV PRIEDAS — IV. MELLÉKLET —
ANNESS IV — BIJLAGE IV — ZALACZNIK IV — ANEXO IV —
PŘÍLOHA IV — PRILOGA IV — LIITE IV — BILAGA IV

ZALACZNIK IV
Zwroty okrešlajace warunki bezpiecznego stosowania substancji
niebczpiecznej lub preparátu niebezpiecznego
ANEXO IV

ANEXO IV
Consejos de prudencia relativos a las sustancias y preparados peligrosos
PŘÍLOHA rv
Standardní pokyny pro bezpečné zacházení týkající se nebez
pečných látek a přípravků
BILAG IV
Forsigtighedsregler for farlige stoffer og praeparater

Conselhos de prudencia relativos a substáncias e preparacóes perigosas
PŘÍLOHA IV
Zoznam označení na bezpečné používanie chemickej látky a che
mického přípravku
PRILOGA IV
Standardna obvestila za označevanje nevarnih snovi in pripravkov

ANHANG IV

LIITE rv

Sicherheitsratschláge fůr gefáhrliche Stoffe und Zubereitungen

Vaarallisten aineiden ja valmisteiden turvallisuusohjeet

IV LISA

BILAGA IV

Ohtlike ainete ja valmististe ohutuslaused

Skyddsfraser fór farliga ámnen och beredningar
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S3

ES: Consérvese bajo llave.

ES: Consérvese en lugar fresco.

CS: Uchovávejte uzamčené.

CS: Uchovávejte na chladném místě.

DA: Opbevares uncer lás.

DA: Opbevares koligt.

DE: Unter Verschluss aufbewahren.

DE: Kůhl aufbewahren.

ET: Hoida lukustatult.

ET: Hoida jahedas.

EL: Na ouXáoorTai KXEISWUÉVO.

EL: Na ouXáaocrai OE 6pooEpó uĚpoc.

EN: Keep locked up.

EN: Keep in a cool pláce.

FR: Conserver sous clé.

FR: Conserver dans un endroit frais.

IT: Conservare sorto chiave.

IT: Conservare in luogo fresco.

LV: Turět noslěgtu.

LV: Uzglabát věsá vietá.

LT: Laikyti užrakinta.

LT: Laikyti vésioje vietoje.

HU: Elzárva tartandó.

HU: Húvós helyen tartandó.

MT: Žomm maqful.

MT: Žomm f post frisk.

NL: Achter slot bewaren.

NL: Op een koele plaats bewaren.

PL: Przechowywac' pod zamknieciem.

PL: Przechowywac w chlodnym miejscu.

PT: Guardar fechado á chave.

PT: Guardar em lugar fresco.

SK: Uchovávajte uzamknuté.

SK: Uchovávajte na chladnom mieste.

SL: Hraniti zaklenjeno.

SL: Hraniti na hladném.

FI: Sáilytettává lukitussa tilassa.

FI: Sáilytettává viileássá.

SV: Fórvaras i lást i třmíme.

SV: Fórvaras svah.

S2

S4

ES: Manténgase fuera del alcance de los niňos.

ES: Manténgase lejos de locales habitados.

CS: Uchovávejte mimo dosah dětí.

CS: Uchovávejte mimo obytné objekty.

DA: Opbevares utilgaengeligt for bern.

DA: Má ikke opbevares i naerheden af bebolse.

DE: Darf nicht in die Hánde von Kindern gelangťn.

DE: Von Wohnplátzen fernhalten.

ET: Hoida lastele káttesaamatus kohas.

ET: Mitte hoida eluruumides.

EL: MaKpiů anó Tiaiřiá.

EL: Maicpiá anó KaToiKnuévouc x í P c

EN: Keep out of the reach of children.

EN: Keep away from living quarters.

FR: Conserver hors de la portée des enfants.

FR: Conserver á 1'écart de tout local ďhabitation.

IT: Conservare fuori della portata dei bambini.

IT: Conservare lontano da locali di abitazione.

LV: Sargát no bérniem.

LV: Neuzglabát dzívojamás telpás.

LT: Saugoti nuo vaiku.

LT: Nelaikyti gyvenamosiose patalpose.

HU: Gyermekek kezébe nem keriilhet.

HU: Lakóterulettól távol tartandó.

MT: Žomm fejn ma jintlahaqx mit-tfal.

MT: Žomm 'il boghod minn postijiet ta' abitazzjoni.

NL: Buiten bereik van kinderen bewaren.

NL: Verwijderd van woonruimten opbergen.

PL: Chronič przed dziečmi.

PL: Nie przechowywac w pomieszczeniach mieszkalnych.

PT: Manter fóra do alcance das criancas.

PT: Manter fora de qualquer zona de habitacao.

SK: Uchovávajte mimo dosahu detí.

SK: Uchovávajte mimo obývaných priestorov.

SL: Hraniti izven dosega otrok.

SL: Hraniti izven bivališč.

FI: Sáilytettává lasten ulortumattomissa.

FI: Ei saa sáilyttáá asuintiloissa.

SV: Fórvaras oátkomligt fór barn.

SV: Fórvaras avskilt frán bostadsutrymmen.

t
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S5

MT: Žomm taht . . . (gass inerti li jkun spečifikat mill-manifattur).

ES: Consérvese en . . . (líquido apropiado a especificar por el fabricante).

NL: Onder . . . houden. (inert gas aan te geven dooř fabrikám).

CS: Uchovávejte pod . . . (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce).
DA: Opbevares under . . . (en egnet vaeske, som angives af fabrikanten).
DE: Unter ... aufbewahren (geeignete Flussigkeit vom Hersteller
anzugeben).

PL: Przechowywač w atmosferze . . . (obojetnego gazu wskazanego
przez producenta).
PT: Manter sob ... (gás inerte a especificar pelo produtor).
SK: Uchovávajte pod
výrobca).

...

(inertným plynom, ktorý

specifikuje

ET: Hoida sisu . . . all (sobiva vedeliku máárab valmistaja).

SL: Hraniti v . . . (ustrezen inertní plin, v katerem je třeba snov ali
přípravek hraniti, določi proizvajalec).

EL: Na 6taTt]pmai TO nEpitxóuevo uioa OE . . . (TO EÍOOC. TOU KatáXXnXou uYpoú Ka9opiCErai anó TOV napaYUY )-

FI: Sáilytettává ... (inertin kaasun ilmoittaa valmistaja/maahan
tuoja).

EN: Keep contents under . . . (appropriate liquid to be specified by
the manufacturer).

SV: Fórvaras i ... (inert gas anges av tillverkaren).

FR: Conserver sous ... (liquide approprié á spécifier par le fabricant).

S7

0

IT: Conservare sotto . . . (liquido appropriato da indicarsi da parte
del fabbricante).
LV: Uzglabát ... (ražotájs noráda škidrumu, kurá viela vai produkts
uzglabájams).

ES: Manténgase el recipiente bien cerrado.
CS: Uchovávejte obal těsně uzavřený.
DA: Emballagen skal holdes taet lukket.

LT: Laikyti užpilta ... (tinkama skystj nurodo gamintojas).

DE: Behálter dicht geschlossen halten.

HU: . . . alatt tartandó (a folyadékot a gyártó határozza meg).

ET: Hoida pakend tihedalt suletuna.

MT: Žomm taht ... (il-likwidu adatt li jkun indikat mill-manifattur).

EL: To ooxrio va oiaTnpEťtai EputrnKá KXEIOUĚVO.
EN: Keep container tightly closed.

NL: O n d e r . . . h o u d e n . (geschikte vloeistof aan te geven d o o ř fabri

kám).

FR: C o n s e r v e r le recipient bien fermé.

PL Przechowywač w . . . (cieczy wskazanej przez producenta).

IT: Conservare il recipiente ben chiuso.

PT: Manter sob . . . (líquido apropriado a especificar pelo produtor).

LV: Uzglabát cieši noslěgtu.

SK: Obsah uchovávajte pod . . . (vhodnou kvapalinou, ktorú specifi
kuje výrobca).

LT: Pakuote laikyti sandariai uždaryta.

SL: Hraniti pod/v . . . (ustrezno tekočino, v kateri je třeba snov ali
přípravek hraniti, določi proizvajalec).

HU: Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.
MT: Žomm il-kontenitur maghluq sewwa.

FI: Sisáltó sáilytettává ... (tarkoitukseen soveltuvan nesteen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

NL: In goed gesloten verpakking bewaren.

SV: Forvara innehállet i ... (lámplig vátska anges av tillverkaren).

PT: Manter o recipiente bem fechado.

PL: Przechowywač pojemnik szczelnie zamkniety.

SK: Uchovávajte nádobu tesne uzavřeni.
S6
ES: Consérvese en . . . (gas inerte a especificar por el fabricante).
CS: Uchovávejte pod ... (inertní plyn specifikuje výrobce).
DA: Opbevares under . . . (en inaktiv gas, som angives af fabrikanten).

SL: Hraniti v těsno zaprti posodi.
FI: Sáilytettává tiiviisti suljettuna.
SV: Fórpackningen fórvaras vál tillsluten.
S8

DE: Unter . . . aufbewahren (inertes Gas vom Hersteller anzugeben).
ET: Hoida ... all (inertgaasi máárab valmistaja).
EL: Na SitrrnpdTai OE axuóoxpaipa . . . (TO EÍOOC TOU aopavoúc. acpiou
KodopiCErai anó xov napay<i>YÓ).

ES: Manténgase el recipiente en lugar seco.
CS: Uchovávejte obal suchý.
DA: Emballagen skal opbevares tort.

EN: Keep under ... (inert gas to be specified by the manufacturer).

DE: Behálter trocken halten.

FR: Conserver sous . . . (gaz inerte á spécifier par le fabricant).

ET: Hoida pakend kuivana.

rT: Conservare sotto . . . (gas inerte da indicarsi da parte del fabbri
cante).

EL: To 60XEÍ0 va npooraTEÚErai ano TT|V uypaoia.
EN: Keep container dry.

LV: Uzglabát . . . (ražotájs noráda gázi, kurá viela vai produkts
uzglabájams).

FR: Conserver le recipient á 1'abri de 1'humiditě.

LT: Laikyti . . . (inertines dujas nurodo gamintojas) aplinkoje.

IT: Conservare al riparo dall'umiditá.

HU: . . . alatt tartandó (az inert gázt a gyártó határozza meg).

LV: Uzglabát sausu.

23.9.2003
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LT: Pakuote laikyti sausoje vietoje.

LT: Nelaikyti sandariai uždarytos pakuotés.

HU: Az edényzet s::árazon tartandó.

HU: Az edényzetet nem szabad légmentesen lczárni.

MT: Žomm il-kontenitur niexef.

MT: Thallix il-kontenitur maghluq.

NL: Verpakking droog houden.

NL: De verpakking niet hermetisch sluiten.

PL: Przechowywac pojemnik w suchým pomiesz:zeniu.

PL: Nie przechowywac pojemnika szczelnie zamknietego.

PT: Manter o recipiente ao abrigo da humidade.

PT: Náo fechar o recipiente herméticamente.

SK: Uchovávajte nádobu suchu.

SK: Neuchovávajte nádobu hermeticky uzatvorenú.

SL: Posodo hraniti na suhem.

SL: Posoda ne sme biti těsno zaprta.

FI: Sáilytettává kuhana.

FI: Pakkausta ei saa sulkea ilmatiiviisti.

SV: Fórpackningen fórvaras torrt.

SV: Fórpackningen fár inte tillslutas lufttátt.

S9

S13

ES: Consérvese el recipiente en lugar bien ventilído.

ES: Manténgase lejos de alimentos. bebidas y piensos.

CS: Uchovávejte obal na dobře větraném místě.

CS: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

DA: Emballagen sk.d opbevares pá et godt ventihret sted.

DA: Má ikke opbevares sammen med fodevarer, drikkevarer og
foderstoffer.

DE: Behálter an eirem gut geliifteten Ort aufbewahren.
ET: Hoida pakend hásti ventileeritavas kohas.
EL: To ooxrio va oiuTnpritai oř. aa\á acpiCóucvo uépoc.
EN: Keep containei in a well-ventilated pláce.
FR: Conserver le recipient dans un endroit bien ventile.
IT: Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.
LV: Uzglabát labi všdinámá vietá.
LT: Pakuote laikyti gerai védinamoje vietoje.
HU: A z edényzet jol szellóztetett helyen tartandó.
MT: Žomm il-kontenitur fpost iwentilat sewwa.
NL: Op een goed geventileerde plaats bewaren.
PL: Przechowywac pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.
PT: Manter o recipente num local bem ventilado.

DE: Von Nahrungsmitteln, Cetránken und Futtermitteln fernhalten.
ET: Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasóódast.
EL: MaKpiá anó xpó<piua, noxa xai CwoTpo<pÉc.
EN: Keep away from food. drink and animal feedingstuffs.
FR: Conserver á 1'écart des aliments et boissons. y compris ceux
pour animaux.
IT: Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
LV: Neuzglabát kopá ar pártiku vai dzivnieku baribu.
LT: Laikyti atokiau nuo maisto. gérimu ir gyvuliu pašaro.
HU: Élelmiszertól, italtól és takarmánytól távol tartandó.
MT: Žomm 'il boghod minn ikel, xorb u minn ghalf ta' 1-annimali.
NL: Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
PL: Nie przechowywac rázem z žvwnoscia, napojami i paszami dla

SK: Uchovávajte mdobu na dobré vetranom mieste.

zwierz^t.

SL: Posodo hraniti na dobro p r c z r a č c v a n c m m c s t u .

PT: Manter afastado de alimentos c bebidas incluindo os dos animais.

Fl: Sáilytettává paikassa. jossa on hyvá ilmanvaihto.
SV: Fórpackningen fórvaras pá vál ventilerad plats.

SK: Uchovávajte mimo dosahu potravin, nápojov a krmiv pre zvieratá.
SL: Hraniti ločeno od hrané, pijače in krmil.

S12
ES: No cerrar el recipiente herméticamente.
CS: Neuchovávejte obal těsně uzavřený.

FI: Ei saa sáilyttáá yhdessá elintarvikkeiden eiká eláinravinnon
kanssa.
SV: Fórvaras átskilt frán livsmedel och djurfoder.

DA: Emballagen m i ikke lukkes taet.
DE: Behálter nicht gasdicht verschlielšen.
ET: Mitte hoida hermeetiliselt suletud pakendis.
EL: Mrj oiaTnpfvrr. TO ooxrio tpunTiKá icXnoutvo.
EN: Do not keep the container sealed.
FR: Ne pas fermer hermétiquement le recipient.
IT: Non chiudere ermeticamente il recipiente.
LV: Neuzglabát slěgtá veidá.

S14
ES: Consérvese lejos de ... (materiales iricompatibles a especificar
por el fabricante).
CS: Uchovávejte odděleně od . . . (vzájemné se vylučující látky
uvede výrobce).
DA: Opbevares adskilt fra . . . (uforligelige stoffer, som angives af
fabrikanten).
DE: Von ... fernhalten
Hersteller anzugeben).

(inkompatible
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ET: Hoida eraldi . . . (kokkusobimatud kemikaalid máárab valmis
taja).
EL: Mcucpia anó
napayiůyó).

...

(aoúuřkrtEc; OUOÍEC Ka9opíCovrai ano
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FI: Suojattava lámmóltá.
SV: Fár inte utsáttas fór várme.

xov
S16

EN: Keep away from . . . (incompatible materials to be indicated by
the manufacturer).
FR: Conserver á 1'écart des . . . (matiěres incompatibles á indiquer
par le fabrícant).

ES: Conservar alejado de toda Hama o fuente de chispas - No
fumar.
CS: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
DA: Holdes vask fra antaendelseskilder - Rygning forbudt.

IT: Conservare lontano da . . . (sostanze incompatibili da precisare
da parte del produttore).

DE: Von Zůndquellen fernhalten - Nicht rauchen.

LV: Neuzglabát kopá ar ... (ražotájs noráda nesavietojamás vielas).

ET: Hoida eemal suttimisallikast - Mitte suitsetada!.

LT: Laikyti atokiau nuo . . . ( nesuderinamas medžiagas nurodo
gamintojas).

EL: MaKpiá ano mrvo; avcwpXElirjc, - AnavopEÚerai TO KÓTmoua.
EN: Keep away from sources of ignition - No smoking.

HU: . . . -tól/-tól távol tartandó (az ósszeférhetetlen anyago(ka)t a
gyártó határozza meg).
MT: Žomm 'il boghod minn . . . (materjal inkompatibbli li jkun
indikat mill-manifattur).
NL: Verwijderd houden van . . . (stoffen waarmee contact vermeden
dient te worden aan te geven dooř de fabrikám).
PL: Nie przechowywač rázem z ... (materiabmi okrešlonymi przez
producenta).
PT: Manter afastado de . . . (materias incompatíveis a indicar pelo
produtor).

FR: Conserver á 1'écart de toute flamme ou source ďétincelles - Ne
pas turner.
ÍT: Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
LV: Sargát no uguns - nesměkět.
LT: Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltiniu. Nerukyti.
HU: Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos á dohányzás.
MT: Žomm 'il boghod minn fjammi u qbid tan-nar - Tpejjipx.
NL: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

SK: Uchovávajte mimo dosahu ... (neznásanlivého materiálu, ktorý
určí výrobca).

PL: Nie przechowywač w pobližu žródei zaplonu - nie palič tytoniu.

SL: Hraniti ločeno od . . . (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

PT: Manter afastado de qualquer cháma ou fonte de ignicáo - Náo

FI: Sáilytettává erilláan . . . (yhteensopimattomat
valmistaja/maahantuoja).

aineet ilmoittaa

SV: Fórvaras átskilt frán . . . (ofórenliga ámnen anges av tillverka
ren).

S15
ES: Conservar alejado del calor.
CS: Chraňte před teplem.
DA: Má ikke udssettes for vařme.
DE: Vor Hitze schútzen.
ET: Hoida eemal soojusallikast.
EL: Maxpiá anó dcppÓTnTa.

fumar.
SK: Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
SL: Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.
FI: Eristettává sytytysláhteistá - Tupakointi kielletty.
SV: Fórvaras átskilt frán antándningskállor - Rókning fórbjuden.
S17
ES: Manténgase lejos de materias combustibles.
CS: Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů.
DA: Holdes vaek fra brandbare stoífer.
DE: Von brennbaren Stoffen fernhalten.
ET: Hoida eemal súttivatest ainetest.

EN: Keep away from heat.

EL: Maicpia anó Kaúotua uXuca.

FR: Conserver á 1'écart de la chaleur.

EN: Keep away from combustible materiál.

IT: Conservare lontano dal calore.

FR: Tenir á 1'écart des matiěres combustibles.

LV: Sargát no sasilšanas.

IT: Tenere lontano da sostanze combustibili.

LT: Laikyti atokiau nuo šilumos saltiniy.-

LV: Sargát no degoša materiála.

HU: Hóhatástól távol tartandó.

LT: Laikyti atokiau nuo galinčiu degti medžiagu.

MT: Žomm 'il boghod mis-shana.

HU: Éghetó anyagoktól távol tartandó.

NL: Verwijderd houden van warmte.

MT: Žomm 'il boghod minn materjal li jiehu n-nar.

PL: Przechowywač z dala od žródet ciepla.

NL: Verwijderd houden van brandbare stoffen.

PT: Manter afastado do calor.

PL: Nie przechowywač rázem z materialami zápalnými.

SK: Uchovávajte mimo dosahu tepla.

PT: Manter afastado de materias combustíveis.

SL: Varovati pred toploto.

SK: Uchovávajte mimo dosahu hořlavého materiálu.
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SL: Hraniti ločeno od gorljivih snovi.

SK: Pri používaní nejedzte ani nepité.

FI: Sáilytettává erilláán s\ttyvistá kemikaaleista.

SL: Med uporabo ne jesti in ne piti.

SV: Fórvaras átskilt frán brandfarliga ámnen.

FI: Syóminen ja juominen kielletty kemikaalia kásiteltáessá.
SV: At inte eller drick inte under hanteringen.

S18
ES: Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia.

S21

CS: Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte.

ES: No fumar durante su utilización.

DA: Emballagen skal behandles og ábnes med foriigtighed.

CS: Nekuřte při používání.

DE: Behálter mit Vorsicht óffhen und handhaben.

DA: Der má ikke ryges under brugen.

ET: Káidelda ja avada pakend ettevaatlikult.

DE: Bei der Arbeit nicht rauchen.

EL: XnpiorriTE KOI avoicre TO ooxrio TtpoocKTiKQ.

ET: Káitlemisel suitsetamine keelatud.

EN: Handle and open container with care.

EL: Mn KCWTVÍCETE ÓTOV TO YpnmuoTroieřre.

FR: Manipuler et ouvrir le recipient avec prudence.

EN: When using do not smoke.

IT: Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.

FR: Ne pas fumer pendant 1'utilisation.

LV: Ievérot Tpašu piesardzíbu. darbojoties ar konteineru un atverot
to.

IT: Non fumare durante l'impiego.

LT: Pakuote naudoti ir atidaryti atsargiai.
HU: Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni.
MT: Attent kif tharrsk u tiftah il-kontenitur.
NL: Verpakking voorzichtig behandelen en openen.
PL: Zachowač ostrožnošč w trakcie otwierania i manipulacji z
pojemnikiem.

LV: Nesměkét, darbojoties ar vielu.
LT: Naudojant nerukyti.
HU: Használat kózben tilos a dohányzás.
MT: Tpejjipx waqt li qed tužah.
NL: Niet roken tijdens gebruik.
PL: Nie palič tytoniu podczas stosowania produktu.

PT: Manipular e abrir o recipiente com prudencia.

PT: Náo fumar durante a utilizacáo.

SK: S nádobou zaobchádzajte a otvárajte opatrné

SK: Pri používaní nefajčite.

SL: Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati.

SL: Med uporabo ne kaditi.

FI: Pakkauksen kásittelyssá ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta.

FI: Tupakointi kielletty kemikaalia káytettáessá.
SV: Rok inte under hanteringen.

SV: Fórpackningen hanteras och óppnas fórsiktigi.
S22
S20
ES: No comer ni be jer durante su utilización.
C S : Nejezte a nepi;t<- při p o u ž í v á n í .

DA: Der má ikke spises eller drikkes under brugen.
DE: Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
ET: Káitlemisel sóómine ja joomine keelatud.
EL: Mn Tpúrc ř| nivnc ÓTOV TO vpnaiuoriotchx.
EN: When using do not eat or drink.
FR: Ne pas manger et ne pas boire pendant 1'utilisation.

ES: No respirar el polvo.
CS: Nevdechujte prach.
DA: Undgá indánding af stov.
DE: Staub nicht einatmen.
ET: Váltida tolmu sissehingamist.
EL: Mn OVCWIVĚETF. Tnv oxóvn.

EN: Do not breathe dust.
FR: Ne pas respirer les poussiěres.
IT: Non respirare le polveri.

IT: Non mangiare né bere durante 1'impiego.
LV: Nedzert un nečít, darbojoties ar vielu.
LT: Naudojant nevalgyti ir negerti.
HU: Használat kózben enni. inni nem szabad.
MT: Tikobc u tixrobí waqt li qed tužah.
NL: Niet eten of driiken tijdens gebruik.
PL: Nie ješc i nie pi«: podczas stosowania produktu.
PT: Náo comer nem beber durante a utilizacáo.

LV: Izvairities no puteklu ieelpošanas.
LT: Nejkvépti dulkiy.
HU: Az anyag porát nem szabad belélegezni.
MT: Tigbidx it-trab 'il gewwa b'imnifsejk.
NL: Stof niet inademen.
PL: Nie wdychač pylu.
PT: Náo respirar as poeiras.
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SK: Nevdychujte prach.

ET: Váltida kokkupuudet nahaga.

SL: Ne vdihavati prahu.

EL: AnocpEÚVETE tnv Encupr) UE TO Sépua.

FI: Váltettává pólyn hengittámista.

EN: Avoid contact with skin.

SV: Undvik inandning av damm.

FR: Éviter le contact avec la peau.

23.9.2003

IT: Evitare il contatto con la pelle.
S23

LV: Nepiejaut nokjúšanu uz ádas.

ES: No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles
n(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante).

(denominació-

CS: Nevdechujte plyny/dýmy/páry/ aerosoly (příslušný výraz speci
fikuje výrobce).
DA: Undgá indánding af gas/rog/dampe/aerosol-táger (den eller de
págaeldende betegnelser angives af fabríkanten). .
DE: Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben).
ET: Váltida gaasi/suitsu/auru/udu (sobiva móiste máárab valmistaja)
sissehingamist.
EL:
Mny crvanvEETE a£pia/ava9upiáox^/aTpoúc/cKve<(MÍ>paTa
KaráXXnXq oiarúncixjr] Ka9opiCtxai anó TOV napaYwyó).

(n

LT: Vengti patekimo ant odos.
HU: A bórrel való érintkezés kerůlendó.
MT: Evita 1-kuntatt mal-gilda.
NL: Aanraking met de huid vermijden.
PL: Unikač zanieczyszczenia skóry.
PT: Evitar o contacto com a pele.
SK: Zabraňte kontaktu s pokožkou.
SL: Preprečiti stik s kožo.
FI: Varottava kemikaalin joutumista iholle.
SV: Undvik kontakt med huden.

EN: Do not breathe gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording
to be specified by the manufacturer).
S25
FR: Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols
approprié(s) á indiquer par le fabricant).

(terme(s)

IT: Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore).
LV: Izvairities no gázes vai dumu, vai tvaiku, vai aerosolu ieelpošanas (formulějumu nosaka ražotájs).
LT: Nejkvépti dujy, dumu, garu. aerozoliu (konkrečiai
gamintojas).

nurodo

MT: Tigbidx gass/dhahen/fwar/sprej 'il gewwa b'imnifsejk (it-terminu jew termini adatti jridu jkunu spečifikati mill-manifattur).
NL: Gas/rook/ damp /spuitnevel niet inademcn. (toepasselijke term(en) aan te geven dooř de fabrikám).
PL: Nie wdychac gazu/ dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj okrešli
producent).
PT: Náo respirar os gases/vapores/fumos/aerossóis (termo(s) apropriado(s) a indicar pělo produtor).
SK: Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly (Vhodné slovo specifikuje
výrobca).
(ustrezno

CS: Zamezte styku s očima.
DA: U n d g á kontakt med ojnene.
DE: Beruhrung mit den Augen vermeiden.
ET: Váltida silma sattumist.
EL: AnoípEÚyETE Tnv Encupř| UE TO ucma.

HU: A keletkezó gázt/fíistót/gózt/permetet nem szabad belélegezni
(a megfeleló szóveget a gyártó határozza meg).

SL: Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice
določi proizvajalec).

ES: Evítese el contacto con los ojos.

besedilo

FI: Váltettává kaasun/huurun/hóyryn/sumun hengittámista (oikean
sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).
SV: Undvik inandning av gas/rók/ánga/dimma (lámplig formulering
anges av tillverkaren).

EN: Avoid contact with eyes.
FR: Éviter le contact avec les yeux.
IT: Evitare il contatto con gli occhi.
LV: Nepielaut nokjúšanu acís.
LT: Vengti patekimo j akis.
HU: Kerůlni kell a szembe jutást.
MT: Evita 1-kuntatt ma' 1-ghajnejn.
NL: Aanraking met de ogen vermijden.
PL: Unikač zanieczyszczenia oczu.
PT: Evitar o contacto com os olhos.
SK: Zabraňte kontaktu s očami.
SL: Preprečiti stik z očmi.
FI: Varottava kemikaalin joutumista silmiin.
SV: Undvik kontakt med ógonen.

S26
S24
ES: Evítese el contacto con la piel.
CS: Zamezte styku s kůží.
DA: Undgá kontakt med huden.
DE: Beruhrung mit der Haut vermeiden.

ES: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
CS: Pri zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a
vyhledejte lékařskou pomoc.
DA: Kommer stoffet i ojnene, skylles straks grundigt med vand og
laege kontaktes.
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DE: Bei Beruhrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser
abspúlen und Arzt konsultieren.
ET: Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja póórduda
arsti poole.
EL: l e r.£pinr(i)OTj ena<př|Q ue xa ucma nXúveré xa apitnoc ue cupdovo
vepó xai Cnxř|OTe iaipiicř| ouppouXr).
EN: In case of con:act with eyes, rinse immedia.ery with plenty of
water and seek medical advice.
FR: En cas de contact avec les yeux. laver imméiliatement et abondamment avec de leau et consulter un specialisti;.
IT: In caso di contatto con gli occhi, lavare mmediatamente e
abbondantemente con acqua e consultare un medico.
LV: Ja nokjúst acls, nekavějoties tas skalot ar lielu daudzumu údens
un meklět medicín: sku pa&dzíbu.
LT: Patekus [ akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis [
gydytoja.
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PT: Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado.
SK: Okamžité si vyzlečte kontaminovaný odev.
SL: Takoj sleči vso onesnaženo obleko.
FI: Riisuttava válittómásti saastunut vaatetus.
SV: Tag genast av alla nedstánkta kláder.

S28
ES: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con . . . (productos a especificar por el fabricante).
CS: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím . . . (vhod
nou kapalinu specifikuje výrobce).
DA: Kommer stof pá huden vaskes straks med store maengder . . .
(angives af fabrikanten).
DE: Bei Beruhrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel . . .
(vom Hersteller anzugeben).

HU: Ha szembe jut. bó vízzel azonnal ki kell tnosni és orvoshoz
kell fordulni.

ET: Nahale sattumisel pesta koheselt rohke . . . (máárab valmistaja).

MT: Fkaž ta' kuntatt ma' 1-ghajnejn, ahsel immedjatament b'hafna
ilma u ara tabib.

EL: Se nepÍTrr<i>0T| ena<př|C ue TO oépua, rr\u9eÍTC auéoioc ue ácpuovo . . .
(TO ei6oc TOU uypoú KašopíCcrai anó rov TTapaycoyó).

NL: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water
afspoelen en desku ndig medisch advies inwinner.

EN: After contact with skin, wash immediately with plenty of . . .
(to be specified by the manufacturer).

PL: Zanieczyszczone oczy przemyč natychmiast duža ilošcia wody
i zasiegnač porady lekarza.

FR: Aprěs contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec . . . (produits appropriés á indiquer par le fabricant).

PT: Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.

IT: In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed
abbondantemente con . . . (prodotti idonei da indicarsi da parte del
fabbricante).

SK: V případe kontaktu s očami je potřebné ihned ich vymyt' s
velkým množstvom vody a vyhiadať lekársku pomoc.
SL: Če pride v oči. takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
FI: Roiskeet silmisrá huuhdeltava válittómásti runsaalla vedellá ja
mentává láákaríin.
SV: Vid kontakt med ógonen, spola genast med mycket vatten och
kontakta Iákare.

S27
ES: Quítese inmediatamente la ropa manchada c salpicada.
CS: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
DA: Tilsmudset tej tages straks af.
DE: Beschmutzte. getránkte Kleidung sofort ausziehen.
ET: Vótta koheselt seljast saastunud riietus.

LV: Ja nok}úst uz ádas, nekavějoties skalot ar lielu daudzumu . . .
(noráda ražotájs).
LT: Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti . . . (kuo — nurodo
gamintojas).
HU: Ha az anyag a bórre kerůl, . . . -val/vel bóven azonnal le kell
mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).
MT: Fkaž ta' kuntatt mal-gilda, ahsel mill-ewwel b'hafna . . . (ikun
spečifikat mill- manifattur).
NL: Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel . . .
(aan te geven dooř de fabrikám).
PL: Zanieczyszczona skóre natychmiast przemyč duž§ ilošcia . . .

(cieczy okrešlonej przez producenta).
PT: Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente
com . . . (produtos adequados a indicar pelo produtor).
SK: Po kontakte s pokožkou je potřebné ju umyt' velkým množ
stvom . . . (bude specifikované výrobcom).

EL: Acpaipéore auéojc óXa xa evoúuara nou éxouv uo\uv9ei.
EN: Take off immediately all contaminated clothing.
FR: Enlever immédiatement tout vétement souillé ou éclaboussé.
IT: Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
LV: Nekavějoties novilkt notraipíto apgěrbu.

SL: Ob štiku s kožo takoj izprati z obilo . . . (sredstvo določi proizvajalec).
FI: Roiskeet iholta huuhdeltava válittómásti runsaalla máárállá . . .
(aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
SV: Vid kontakt med huden tvátta genast med mycket . . . (anges av
tillverkaren).

LT: Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.
HU: A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni.

S29

MT: Inža' mill-ewwel kuli ilbies imnigges.

ES: No tirar los residuos por el desagúe.

NL: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

CS: Nevylévejte do kanalizace.

PL: Natychmiast zcjač cala zanieczyszczone odziež.

DA: Má ikke tommes i kloakaflob.
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DE: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

DE: Mafšnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

ET: Mitte valada kanalisatsiooni.

ET: Váltida staatilise elektri teket.

EL: Mnv aottáCcre TO UTIÓXOITIOTOUTtcpurxouÉvou ornv anoxrreuan.

EL: AáBcre TipoorarfUTiKá uřtpa Évavn nXmpocnariKÚv EKKEVUOEUV.

EN: Do not empty into drains.

EN: Take precautionary measures against static discharges.

FR: Ne pas jeter les résidus á 1'égout.

FR: Éviter 1'accumulation de charges électrostatiques.

IT: Non gettare i residui nelle fognature.

IT: Evitare 1'accumulo di cariche elettrostatiche.

LV: Aizliegts izliet kanalizácijá.

LV: Veikt drošibas pasákumus, lai pasargáťu no statiskás elektribas
iedarblbas.

LT: Neišleisti j kanalizacija.
HU: Csatornába engedni nem szabad.

LT: Imtis
išvengti.

MT: Titfax il-fdal říd- drenagg.

HU: A sztatikus feltóltódés ellen védekezni kell.

NL: Aíval niet in de gootsteen werpen.
PL: Nie wprowadzač do kanalizacji.
PT: Nao deitar os resíduos no esgoto.
SK: Nevypúšťať do kanalizačnej siete.
SL: Ne izprazniti v kanalizacijo.
FI: Ei saa tyhjentáá viemáriin.
SV: Tom ej i avloppet.

atsargumo

priemoniu

elektrostatinéms

iškrovoms

MT: Evita 1-kumulazzjoni ta' kargi elettrostatiči.
NL: Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
PL: Zastosowač šrodki ostrožnošci zapobiegajace
elektrostatycznym.

wyladowaniom

PT: Evitar acumulacao de cargas electrostáticas.
SK: Vykonajte předběžné opatrenia proti statickým výbojom.
SL: Preprečiti statično naelektrenje.
FI: Estettává staattisen sáhkón aiheuttama kipinóinti.

S30

SV: Vidtag átgárder mot statisk elektricitet.

ES: No echar jamás agua a este producto.
CS: K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu.
DA: Haeld aldrig vand pá eller i produktet.
DE: Niemals Wasser hinzugieSen.
ET: Kemikaalile vett mitte lisada.
EL: nore unv 7ipoo9htTE vtpó črto Tipoíóv ouró.
EN: Nevěr add water to this product.
FR; Ne jamais verser de l'eau dans ce produit.
IT: Non versare acqua sul prodotto.
LV: Stíngri aizliegts pievienot údeni.
LT: Niekada nemaišytji šios medžiagos su vandeniu.
HU: Soha nem szabad vizet hozzáadni.
MT: Qatt titfa' ilma fuq dan il-prodott.

S35
ES: Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con
todas las precauciones posibles.
CS: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným
způsobem.
DA: Materialet og dets beholder skal bortskaffes pá en sikker
máde.
DE: Abfálle und Behálter můssen in gesicherter Weise beseitigt
werden.
ET: Kemikaal ja pakend tuleb jáátmetena hávitada ohutult.
EL: To UXIKÓ KOI o nEpiácmc TOU npénei va Siare9ri ue ao9aXr| xporo.
EN: This materiál and its container must be disposed of in a safe
way.
FR: Ne se débarrasser de ce produit et de son recipient qu'en prenant toutes précautions ďusage.

NL: Nooit water op deze stof gieten.

IT: Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute
precauzioni.

PL: Nigdy nie dodawač wody do tego produktu.

LV: Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidět droša veidá.

PT: Nunca adicionar água a este produto.

LT: Adiekos ir pakuoté tuři búti saugiai pašalintos.

SK: Nikdy nepridávajte vodu k tomuto přípravku.

HU: Az anyagot és az edényzetét megfeleló módon ártalmatlanítani kell.

SL: Nikoli dolivati voďe.
FI: Tuotteeseen ei saa lisátá vettá.

MT: Dan il-materjal u 1-kontenitur tieghu ghandhom jintremew
bil-prekawzjonijiet mehtiega.

SV: Háll aldrig vatten pá eller i produkten.

NL: Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
PL: Usuwač produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.

S33
ES: Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

PT: Náo se desfazer děste produto e do seu recipiente sem tomar
as precau^óes de seguranca devidas.

CS: Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

SK: Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste.

DA: Traef foranstaltninger mod statisk elektricitet.

SL: Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.
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FI: Támá aine ja sen pakkaus on hávitettává turvallisesti.

FI: Káytettává sopivia suojakásineitá.

SV: Produkt och foroackning skali oskadliggóras pá sákert sátt.

SV: Anvánd lámpliga skyddshandskar.

S36

S38

ES: Úsese indumentaria protectora adecuada.

ES: En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio
adecuado.

CS: Používejte vhodiv ochranný oděv.
DA: Brug saerligt arbejdstoj.
DE: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
ET: Kanda sobivat kíitseriietust.
EL: Na oopaTE KatáXXnXn TtpooraTEUTiKTi cvSuuacria.
EN: Wear suitable p "otective clothing.
FR: Porter un vétement de protection approprié.
IT: Usare indumenti protettivi adatti.
LV: Izmantot pieměrotu aizsargapgérbu.
LT: Dévéti tinkamus apsauginius drabužius.
HU: Megfeleló védóraházatot kell viselni.
MT: Ilbes ilbies prot;ttiv adatt.
NL: Draag geschikte beschermende kleding.
PL: Nosič odpowied íia odziež ochranná.
PT: Usar vestuário de proteccáo adequado.
SK: Noste vhodný ochranný odev.
SL: Nositi primerno zaščitno obleko.
FI: Káytettává sopiv-.a suojavaatetusta.

CS: V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení
pro ochranu dýchacích orgáríů.
DA: Brug egnet ándedraetsvaern, hvis effektiv ventilation ikke er
mulig.
DE: Bei unzureichender Belúftung Atemschutzgerát anlcgen.
ET: Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede
kaitsevahendit.
EL: Z E rapimoKTn avcnapKoúc. aEpiauoú. xP oiuo7ioiEÍTE KaiuXXnXn
m'anv£ucmicř| ouoKEur).
n

EN: In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory
equipment.
FR: En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
IT: In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio
respiratorio adatto.
LV: Nepietiekamas ventilácijas apstákjos aizsargát elpošanas orgánus.
LT: Esant nepakankamam védinimui, naudoti tinkamas kvépavimo
taky apsaugos priemones.
HU: Ha a szellózés elégtelen, megfeleló légzókészúléket kell használni.

SV: Anvánd lámpliga skyddskláder.

MT: Fkaž ta' nuqqas ta' ventilazzjoni bižžejjed. ilbes apparat respiratorju adatt.

S37

NL: Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming
dragen.

ES: Úsense guantes adecuados.
CS: Používejte vhod lé ochranné rukavice.

PL: W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowač odpowiednie
indywidualne šrodki ochrony drog oddechowych.

DA: Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

PT: Em caso de ventilacáo insuficiente, usar equipamento respira
torio adequado.

DE: Geeignete Schul zhandschuhe tragen.

SK: V případe nedostatočného vetrania použité v h o d n ý respirátor.

ET: Kanda sobivaid kaitsekindaid.
EL: Na <popánr icartáXXnXa vávna.
EN: Wear suitable gloves.
FR: Porter des gants appropriés.

SL:

Ob

nezadostnem

prezračevanju

nositi primerno

dihalno

opremo.
FI: Kemikaalin káyttó edellvttáá tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa
hengityksensuojainta.
SV: Anvánd lámpligt andningsskydd vid otillrácklig ventilation.

IT: Usare guanti adatti.
LV: Strádat aizsargcimdos.

S39

LT: Muvéti tinkamas pirštines.

ES: Úsese protección para los ojos/la cara.

HU: Megfeleló váióliesztyúi kell viselni.

CS: Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.

MT: Ilbes ingwanti adatt.

DA: Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskaerm under arbejdet.

NL: Draag geschikte handschoenen.

DE: Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

PL: Nosič odpowiednie rekawice ochranné.

ET: Kanda silmade/náokaitset.

PT: Usar luvas adequadas.

EL: XpqoipoTioiEÍTE ouoKEurj Tipocrtaoiac patiiijv/npooúnou.

SK: Noste vhodné rukavice.

EN: Wear eye/face protection.

SL: Nositi primerne zaščitne rokavice.

FR: Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

UK]
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FI: Kemikaali puhdistettava pinnoilta káyttáen
ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

IT: Proteggersi gli occhi/la faccia.
LV: Valkát acu vai sejas aizsargu.

. . . (kemikaalin

SV: Golv och fórorenade foremál tváttas med . . . (anges av tillverkaren).

LT: Naudoti akiy (veido) apsaugos príemones.
HU: Szem-/arcvédót kell viselni.

S41

MT: Ipprotegi 1 ghajnejk/wičček.

ES: En caso de incendio y/o de explosion no respire los humos.

NL: Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.
PL: Nosič okulary lub ochrone twarzy.

CS: V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy.
DA: Undgá at indánde rogen ved brand eller eksplosion.

PT: Usar um equipamento protector para os olhos/face.

DE: Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

SK: Použité ochranu očí a tváře.

ET: Tulekahju ja/vói plahvatuse korral váltida suitsu sissehingamist.

SL: Nositi zaščito za oči/obraz.

EL: Z E nEpinríúorj nupKayícu; Kai/q EKpři^Euc uny avanvcerE TOUC xanvoúc.

FI: Káytettává silmiem - tai kasvonsuojainta.

EN: In case of fire and/or explosion do not breathe fumes.

SV: Anvánd skyddsglasógon eller ansiktsskydd.

FR: En cas ďincendie et/ou ď explosion, ne pas respirer les
fumées.

S40

IT: In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.
ES: Para limpiar el suelo y los objetos contaminados por este producto, úsese . . . (a especificar por el fabricante).
CS: Podlahy a předměty znečištěné tímto materiálem čistěte . . .
(specifikuje výrobce).
DA: Gulvet og tilsmudsede genstande renses med . . . (midlerne
angives af fabrikanten).
DE:

Fuí?boden und verunreinigte Gegenstánde mit . . . reinigen

(Materiál v o m Hersteller anzugeben).

ET: Kemikaaliga saastunud pindade ja esemete
kasuta . . . (máárab valmistaja)

puhastamiseks

EL: íia TOV Ka9apiouó TOU 8ané8ou Kai óXwv TOJV avnKnuévwv nou
cvpuv uoXuvdá anó TO UXIKÓ OUTÓ xpqoiuonoiEiTE . . . (TO EÍOOC Ka9opiCETCU anó TOV napavaiyó).

EN: To clean the floor and all objects contaminated by this
materiál, use . . . (to be specifíed by the manufacturer).
FR: Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produit, utiliser . . . (á préciser par le fabricant).
IT: Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare . . . (da precisare da parte del produttore).
LV: Tirot gridu un piesárnotos objektus, izmantot
ražotájs).

. . . (noráda

LT: Sia medžiaga užterštus daiktus ir grindis valyti su . . . (kuo —
nurodo gamintojas).
HU: A padlót és a beszennyezódótt tárgyakat . . . -val/-vel kell
tisztítani (az anyagot a gyártó határozza meg).
MT: Biex tahsel 1-art u 1-oggetti koliha mniggsin b'dan il-materjal,
uža . . . (ikun spečifikat mill-manifattur).
NL: Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met dit materiaal, . . . gebruiken. (aan te geven dooř de fabri
kám).
PL: Czyšcič podloge i wszystkie inne obiekty zanieczyszczone tym
produktem . . . (šrodkiem wskazanym przez producenta).
PT: Para limpeza do cháo e objectos contaminados por este produto, utilizar . . . (a especificar pelo produtor).
SK: Na vyčistenie podlahy a všetkých predmetov kontaminovaných
týmto materiálom použité . . . (specifikuje výrobca).
SL: Tla in předměte, onesnažene s to snovjo/pripravkom, očistiti s/
z . . . (čistilo določi proizvajalec).

LV: Ugunsgrěka vai eksplozijas gadljumá neieelpot dumus.
LT: Gaisro arba sprogimo atveju nejkvépti dumy.
HU: Robbanás és/vagy túz esetén a keletkezó gázokat nem szabad
belélegezni.
MT: Fkaž ta' nar jew/u splužjoni tiblax id-dhahen.
NL: In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermij
den.
PL: Nie wdychač dyrnów powstaj^cych w wyniku požáru lub
wybuchu.
PT: Em caso de incendio e/ou explosáo nao respirar os fumos.
SK: V případe požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary.
SL: Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požáru in/ali eksploziji.
FI: Váltettává palamisessa tai rájáhdyksessá muodostuvan savun
hengittámista.
SV: Undvik inandning av rok vid brand eller explosion.
S42
ES: Durante las fumigaciones/pulverizaciones, úsese equipo respiratorio adecuado (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el
fabricante).
CS: Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný
prostředek k ochraně dýchacích orgánů (specifikaci uvede
výrobce).
DA: Brug egnet ándedraetsvaern ved rygning/sprejtning (den eller
de págaeldende betegnelser angives af fabrikanten).
DE:
Beim Ráuchern/Versprůhen geeignetes Atemschutzgerát
anlegen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben).
ET: Suitsutamisel/piserdamisel kanda sobivat hingamiselundite kaitsevahendit (sónastuse tápsustab valmistaja).
EL: Korá TTJ SiápKEia unoKanviopoú/ijJEKaouaTOc xpnoiuonoiEhx
KaTÓXXqXq avanvEU0TiKř| ouoKEuq (q KaraXXqXq ourrúnuoq Ka9oplt£rai anó TOV napaywYÓ).
EN: During fumigation/spraying
wear suitable respiratory
equipment (appropriate wording to be specifíed by the manufacturer).
FR: Pendant les fumigations/pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié (terme(s) approprié(s) á indiquer par le fabricant).
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IT: Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio
respiratorio adatto (termine(i) appropriato (i) da srecisare da parte
del produttore).

LT: Gaisrui gesinti naudoti ... (tiksliai nurodyti gesinimo priemone.
Jeigu vanduo didina rizika, papildomai nurodyti .Nenaudoti van
dens').

LV: Izsmidzinášanas laika izmantot šádus elpošanas celu aizsardzi
bas lídzekjus ... (noráda ražotájs).

HU: Túz esetén ... -val/-vel oltandó (az anyagot a gyártó határozza
meg). Ha a víz használata fokozza a veszélyt, a ,Víz használata
tilos.' mondattal is ki kell egészíteni.

LT: Purškiant (furr.iguojant) naudoti tinkamas kvépavimo taky
apsaugos priemones (konkrečiai nurodo gamintojas). HU: Fúst-permetkípzódés esetén megfeleló lé^zókészúléket kell
viselni (a megfeleló szóveget a gyártó határozza neg).
MT: Waqt il-fumiga izjoni/l-isprejjar ilbes apparat respiratorju adatt
(it-terminu adattat i—id ikun spečifikat mill-manifatur).

MT: Fkaž ta' nar uža ... (indika fl-ispazju t-tip prečiž ta' apparat
tat-tifi tan-nar. Jekk 1-ilma jkabbar ir-riskju, žid ,Qatt tuža 1-ilma').
NL: In geval van brand ... gebruiken. (blusmiddelen aan te duiden
dooř de fabrikant. Indien water het risico vergroot toevoegen:
,Nooit water gebruiken').

NL: Tijdens de ontsmetting/bespuiting een gesch kte adembescherming dragen. (Geschikte term(en) dooř de fabrikant aan te geven).

PL: W przypadku požáru užywač ... (podač rodzaj sprzetu przeciwpožarowego. Ježeli woda zwieksza zagroženie, dodač ... nigdy
nie užywač wody).

PL: Podczas fumigacji/rozpylania/natryskiwania stosowač odpowiednie šrodki ochrony drog oddechowych (rodtaj okrešli produ
cent).

PT: Em caso de incendio, utilizar ... (meios de extincáo a especifi
car pelo produtor. Se a água aumentar os riscos, acrescentar
.Nunca utilizar água').

PT: Durante as fumigacóes/pulverizacóes usar equipamento respi
ratorio adequado (tcrmo(s) adequado(s) a indicar pelo produtor).

SK: V případe požiaru použité ... (uveďte přesný typ hasiaceho
prístroja). (Ak voda zvyšuje riziko, dodajte - .Nikdy nehaste
vodou').

SK: Počas zadymovania/rozprašovania použité ''hodný respirátor
(specifikuje výrobcai.
dihalno

SL: Za gašenje uporabiti ... (natančno navěsti vrsto gasila in
opřeme za gašenje. Če voda povečuje nevarnost, dodati: ,Ne uporabljati vode!').

FI: Kaasutuksen/ruiskutuksen aikana káytettává sopivaa hengityksensuojainta (oikear sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).

FI: Sammutukseen káytettává . . . (ilmoitettava sopiva sammutusmenetelmá. Jos vesi lisáá vaaraa, lisáttává sanat: .Sammutukseen ei saa
káyttáá vettá').

SV: Anvánd lámpligt andningsskydd vid gasning/iprutning (specificeras av tillverkaren).

SV: Vid brandsláckning anvánd ... (ange lámplig metod. Om vat
ten ókar riskerna, lágg till: .Anvánd aldrig vatten').

S43

S45

ES: En caso de incendio, utilizar . . . (los medio.*. de extinción los
debe especificar el fabricante). (Si el agua aumenta el riesgo, se
deberá aňadir: .No usar nunca agua').

ES: En caso de accidente o malestar. acúdase inmediatamente al
médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).

SL: Med zaplinjanjem/razprševanjem nositi primerno
opremo (natančnejš; pogoje določi proizvajalec). '

CS: V případě požáru použijte ... (uveďte zde konkrétní typ hasi
cího zařízení. Pokud zvyšuje riziko voda, připojte .Nikdy nepouží
vat vodu').
DA: Brug ... ved brandslukning (den nojagtij.e type brandslukningsudstyr angivts af fabrikanten. Sáfremt vand ikke má bruges
tilfojes: .Brug ikke vanď).
DE:

Zum

Loschen

(wenn Wasser
verwenden'1.

die

...

(vom

Hersteller

Gefahr

erhóht,

anzugeben)

anfúgen:

verwenden

,Kein

Wasser

ET: Tulekahju korr.il kasutada . . . (náidata tapne kustutusvahendi
túiip. Kui vesi suurendab ohtu, lisada: Vett mitte kasutada).
EL: I r Trcpirraon nuiKov/iác XP^uorcoienr . . . (Avotpéperai TO aicpiBtc
Úboc. UEOUV TTUpČHJpYoTjC. Eáv TO VEpÓ OufcávEl TOV KtVOUVO, TTpOOTÍ9trai: ,Mn xprjouioitoirTE norč vepó ).
1

EN: In case of fire, use . . . (indicate in the space the precise type of
fire-fighting equipment. If water increases risk, add - .Nevěr use
water').
FR: En cas ďincendie, utiliser . . . (moyens ďextinction á préciser
par le fabricant. Si l'eau augmente les risques, ajouter. ,Ne jamais
utiliser ďeau').
IT: In caso di incendio usare . . . (mezzi estinguenti idonei da indi
carsi da parte del fabbricante. Se 1'acqua aumen:a il rischio precisare ,Non usare acqaa").
LV: Ugunsgrěka g.idijumá izmantot . . . (přeci si norádit nepieciešamo ugunsdzěsibas Udzekli. Ja údens palielina risku, papildinát
ar norádi .Aizliegts izmantot údeni').

CS: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžité vyhle
dejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
DA: Ved ulykkestilfaelde eller ved ildebefindende er omgáaende
lazgebehandling nodvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.
DE: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn
móglich, dieses Etikett vorzeigen).
ET: O n n e r u s j u h t u m i

voi halva enesetunde korral p ó o r d u d a

arsti

poole (vóimaluse korral náidata talie etiketti).
EL: Z E nEpinruKjn aTu^ucrcoc ř| av aio9av9EÍTE aoiafroia Ct|TT|OTE
auÉ0(t>c larpiKii oupSouAr] (OEÍŽJTE TT\V ETIKETO av rivai ouvmó).
EN: In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice
immediately (show the label where possible).
FR: En.cas ďaccident ou de malaise, consulter immédiatement un
médecin (si possible lui montrer 1'étiquette).
IT: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente
il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
LV: Ja noticis nelaimes gadtjums vai jutami veselibas traucějumi,
nekavějoties meklět medicinisku paSdzTbu (ja iespějams, uzrádit
markějumu).
LT: Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant
kreiptis j gydytoja (jeigu jmanoma, parodyti šia etiketě).
HU: Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.
Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.
MT: Fkaž ta' incident jew jekk thossok ma tiflahx, ara tabib millewwel (jekk hu possibbli, urih it-tikketta).
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NL: Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk
een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

FI: Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti láákárin hoitoon ja
náytettavá támá pakkaus tai etiketti.

PL: W przypadku awarii lub ježeli zle sie poczujesz, niezwlocznie
zasiegnij porady lekarza - ježeli to možliwe, pokaz etykiete.

SV: Vid fortaring kontakta genast lákare och visa denna fórpackning eller etiketten.

PT: Em caso de acidente ou de indisposicao, consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo).

S47

SK: V případe hehody alebo ak sa necítíte dobře, okamžité vyhládajte lekirsku pomoc (ak je to možné, ukažte označenie látky
alebo přípravku).
SL: Ob nezgodi ali slabém počutju, takoj poiskati zdravniško
pomoč. (Po možnosti pokazati etiketo).
FI: Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti láákárin hoitoon (náytettavá táta etikettíá, mikáli mahdollista).

ES: Consérvese a una temperatura no superior a . . . "C (a especifi
car por el fabrícante).
CS: Uchovávejte
výrobce).

při teplotě nepřesahující

. . . "C (specifikuje

DA: Má ikke opbevares ved temperaturer pá over . . . °C (angives af
fabrikanten).
DE: Nicht bei Temperaturen uber . . . "C aufbewahren (vom
Hersteller anzugeben).

SV: Vid olycksfall, illamáende eller annan páverkan, kontakta omedelbart lákare. Visa om mójligt etiketten.

ET: Hoida temperatuuril mitte úle . . . °C (máárab valmistaja).

S46

EL: Na 8urrrjpEÍTai ot 9eppoKpacria nov 8CV untpPaivei touc . . . °C
(Ka9opiCrtai anó TOV nacay^Y )-

ES: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y
muéstresele la etiqueta o el envase.

EN: Keep at temperature not exceeding . . . °C (to be specified by
the manufacturer).

CS: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento
obal nebo označení.

FR: Conserver á une temperature ne dépassant pas . . . C (á préciser par le fabricant).

DA: Ved indtagelse, kontakt omgáaende laege og vis denně beholder
eller etiket.

IT: Conservare a temperatura non superiore a . . . °C (da precisare
da parte del fabbricante).

DE:

LV:

0

Bei

Verschlucken

sofort

árztlichen

Rat

einholen

und

8

Uzglabášanas temperatura nedrikst

pársniegt

. . . ° C (noráda

Verpackung oder Etikett vorzeigen.

ražotájs).

ET: Kemikaali allaneelamise korral póorduda viivitamatult arsti
poole ja náidata talie kemikaali pakendit voi etiketti.

LT: Laikyti ne aukštesnéje negu . . . °C temperatúroje (nurodo
gamintojas).

EL: Zc TtcptitTOMjn Karanoonc, tnTT)tnx auiowc; larpiKt] oup6ouXr| Kat
&EÍ£TE auro TO ooxáo r| rny enKÉra.

HU: . . . °C feletti hómérsékleten nem tárolható (a hómérsékletet a
gyártó határozza meg).

EN: If swallowed, seek medical advice immediately and show this
container or label.

MT: Žomm ftemperatura li ma taqbižx . . . °C (ikun spečifikat millmanifattur).

FR: En cas ďingestion, consulter immédiatement un médecin et lui
montrer remballage ou 1'étiquette.

NL: Bewaren bij een temperatuur beneden . . . °C. (aan te geven
dooř de fabrikant).

IT: In caso ďingestione consultare immediatamente il medico e
mostrargli il contenitore o 1'etichena.

PL: Przechowywač
(okrešli producent).

LV: Ja noríts, nekavějoties meklět medicinisku palidzlbu un uzrádlt
iepakojumu vai ta markějumu.

PT: Conservar a uma temperatura que náo exceda . . . "C (a especifi
car pelo produtor).

LT: Prarijus nedelsiant kreiptis j gydytoja ir parodyti šia pakuote
arba etiketě.

SK: Uchovávajte pri teplotě nepresahujúcej . . . ° C (teplotu specifi
kuje výrobca).

HU: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/
csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

SL: Hraniti pri temperaturi, ki ne presega . . . °C (temperaturo
določi proizvajalec).

MT: Jekk jinbela', ara tabib mill-ewwel u urih dan il-kontenitur jew
it-tikketta.

FI: Sáilytettává alle . . . °C lámpótilassa (valmistaja/maahantuoja
ilmoittaa lámpótilan).

N L In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

SV: Fórvaras vid en temperatur som inte óverstiger . . . "C (anges av
tillverkaren).

PL: W razie polkniecia niezwlocznie zasiegnij porady lekarza pokaz opakowanie lub etykiete.

S48

PT: Em caso de ingestáo, consultar imediatamente o médico e
mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

ES: Consérvese húmedo con . . . (medio apropiado a especificar por
el fabricante).

SK: V případe požitia, okamžité vyhladajte lekársku pomoc a
ukažte tento obal alebo označenie.

CS: Uchovávejte ve zvlhčeném stavu . . . (vhodnou látku specifikuje
výrobce a dovozce).

SL: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in poka
zati embalažo ali etiketo.

DA: Holdes befugtet med . . . (passende middel angives af fabrikan
ten).

w temperaturze

nieprzekraczajacej

. . . °C
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DE: Feucht
anzugeben).
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SL: Hraniti samo v izvirni posodi.
FI: Sáilytettává vain alkuperáispakkauksessa.

ET: Hoida niisutatult ... (sobiva kemikaali máára? valmistaja).
EL: Na oiaTnprrtai jypó ut . . . (TO KuTáAXnXo U\KÓ Ka9opitcrai anó
TOV irapavuvó).
EN: Keep wet with ... (appropriate materiál to be specifíed by the
manufacturer).
FR: Maintenir humide avec . . . (moyen appropri: á préciser par le
fabricant).
IT: Mantenere umido con ... (mezzo appropriato da precisare da
parte del fabbricanie).
LV: Uzglabát samitrinátu ar ... (pieměrotu vielu loráda ražotájs).
LT: Laikyti sudrékir.ta . . . (kuo — nurodo gamintojas).

SV: Fórvaras endast i originalfórpackningen.

S50
ES: No mezclar con ... (a especificar por el fabricante).
CS: Nesměšujte s . . . (specifikuje výrobce).
DA: Má ikke blandes med ... (angives af fabrikanten).
DE: Nicht mischen mit ... (vom Hersteller anzugeben).
ET: Mitte kokku segada ... (sobimatu kemikaali máárab valmistaja).
EL: Na uryv avauix9d uc ... (ica9opiCrrai anó TOV TrapaycúYÓ).
EN: Do not mix with . . . (to be specifíed by the manufacturer).

HU: ...-val/-vel nedvesen tartandó (az anyagot Í. gyártó határozza
meg).
MT: Žomm umdu o...
fattur).

(il-materjal adatt ikun spečifikat mill-mani-

NL: Inhoud vochtÍ£ houden met ... (middel aan te geven dooř de
fabrikám).
PL: Przechowywac produkt zwilžony . . . (wlašciwy materiál okrešli
producent).
PT: Manter húmido com ... (materiál adequado a especificar pelo
produtor).

FR: Ne pas mélanger avec . . . (á spécifier par le fabricant).
IT: Non mescolare con ... (da specificare da parte del fabbricante).
LV: Nediikst samaisít ar ... (noráda ražotájs).
LT: Nemaišyti su . . . (nurodo gamintojas).
HU: ...val/-vel nem keverhetó (az anyagot a gyártó határozza
meg).
MT: Thallatx ma' ... (ikun spečifikat mill-manifattur).
NL: Niet vermengen met ... (aan te geven dooř de fabrikám).

SK: Uchovávajte vlhké s . . . (vhodný materiál specifikuje výrobca).

PL: Nie mieszač z . . . (okrešli producent).

SL: Hraniti přepojeno z/s ... (primerno omočilo določi proizvajalec).

PT: Náo misturar com . . . (a especificar pelo produtor).
SK: Nemiešajte s ... (bude specifikované výrobcom).

Fl: Sáilytettává kosteana ... (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa sopivan aineen).

SL: Ne mešati z/s . . . (določi proizvajalec).

SV: Innehállet skali hállas fuktigt med . . . (lámpigt materiál anges
av tillverkaren).

FI: Ei saa sekoittaa ... (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa aineen)
kanssa.

S49
ES: Consérvese únicamente en el recipiente de origen.
CS: Uchovávejte pcuze v původním obalu.

SV: Blanda inte med ... (anges av tillverkaren).

S51
ES: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

DA: Má kun opbevares i den originále emballage.

CS: Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

DE: Nur im Originalbehálter aufbewahren.

DA: Má kun bruges pá steder med god ventilation.
DE: Nur in gut gelůfteten Bereichen verwenden.

ET: Hoida ainult originaalpakendis.
EL: Aiomprixai uóvo pioa oro apyiKÓ 8oxcio.
EN: Keep only in the originál container.
FR: Conserver uniquement dans le recipient ďor gine.
IT: Conservare soltanto nel recipiente originále.
LV: Uzglabát tikai originálajá iepakojumá.
LT: Laikyti tik ganvntojo pakuotéje.
HU: Csak az eredeti edényzetben tárolható.

ET: Káidelda hástiventileeritavas kohas.
EL: Na vpnmuonoiEÍTai uóvo az KaXá OEpiCópřvo x^po.
EN: Use only in well-ventilated areas.
FR: Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
IT: Usare soltanto in luogo ben ventilato.
LV: Izmantot tikai labi vědinámás telpás.
LT: Naudoti tik gerai védinamose vietose.
HU: Csak jól szellóztetett helyen használható.

MT: Žomm biss fil-kontenitur originali.
NL: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
PL: Przechowywac wylacznie w oryginalnym opakowaniu.

MT: Uža biss fi spazji ventilati tajjeb.
NL: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

PT: Conservar unicimente no recipiente de origem.

PL: Stosowač wylacznie w dobrze wentylowanych
niach.

SK: Uchovávajte len v póvodnej nádobě.

PT: Utilizar somente em locais bem ventilados.

pomieszcze-
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FR: Éviter 1'exposition avant 1'utilisation.

SK: Používajte len na dobré vetranom mieste.
SL: Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

23.9.2003
se procurer des instructions spéciales

IT: Evitare 1'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.

FI: Huolehdittava hyvástá ilmanvaihdosta.
SV: Sórj fór god ventilation.

LV: Izvairities no saskares, pirms lietošanas iepazities ar instrukciju.

S52

LT: Vengti poveikio - prieš naudojima. gauti specialias instrukcijas.

ES: No usar sobre grandes superficies en locales habitados.

HU: Keriilni kell az expozíciót, - használata elótt szerezze be a
kúlón használati utasítást.

CS: Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy.
DA: Bor ikke anvendes til storre fladér i bebolses- eller opholdsrum.
DE: Nicht gro&fláchig
verwenden.

fúr Wohn-

und Aufenthaltsráume

zu

MT: Evita li jithalla espost - gib istruzzjonijiet spečjali qabel tužah.
NL: Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciále aanwijzingen
raadplegen.
PL: Unikač naraženia - przed užyciem zapoznač sie z instrukcj^.
PT: Evitar a exposicáo - obter instruqóes específkas antes da utili
zacáo.

ET: Mitte káidelda suletud ruumis laiadel pindadel.
EL: AEV cnmoTÓTai n XPH "
XÚpouc.
0

0 1

cupácc eitupáveiEC OE EOÍOTEPIKOŮC

SK: Zabraňte expozícii - před použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.

EN: Not recommended for interior use on large surface areas.
FR: Ne pas utiliser sur de grandes surfaces dans les locaux habités.

SL: Izogibati se izpostavljanju - pred uporabo pridobiti posebna
navodila.

IT: Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati.

FI: Váltettává altistumista - ohjeet luettava ennen káyttóá.

LV: Nav ieteicams izmantot iekštelpás uz Helám virsmám.

SV: Undvik exponering - Begár specialinstruktioner fóre anvánd
ning.

LT: Nepatartina naudoti vidaus darbams, esant didelio ploto paviršiams.
HU:

Emberi

tartózkodásra szolgáló helyiségekben nagy

feliileten

nem használható.
MT: Mhux rakkomandat ghal užu fuq spazji ta' superfici kbira
fpostijiet abitati.
NL: Niet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimtes.
PL: Nie zaleca sie nanoszenia na duže plaszczyzny wewnatrz
pomieszczeň.
PT: Náo utilizar em grandes superficies nos locais habitados.
SK: Nie je doporučené pře použitie v interiéroch na velkých
povrchových plochách.
SL: Ne uporabljati na velikih notranjih površinah.
FI: Ei suositella sisákáyttóón laajoilla pinnoilla.
SV: Olámpligt fór anvándning inomhus vid behandling av stora
ytor.

S53
ES: Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes
del uso.
i
CS: Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální
instrukce.
DA: Undgá enhver kontakt - indhent saerlige anvisninger for brug.
DE: Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen
einholen.
ET: Ohutu kasutamise tagamiseks tutvuda enne káitlemist kasutusjuhendiga.
EL: AJioipEÚyETE rny ÉK9EOTJ - E(po5taoTEÍTE UE TIC EISIKEC oonvÍEc npiv
anó xn Xpr|orj.
EN: Avoid exposure - obtain speciál instructions before use.

S56
ES: Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida publica de residuos especiales o peligrosos.
CS: Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro
zvláštní nebo nebezpečné odpady.
DA: Aflever dette materiále og dets beholder til et indsamlingssted
for farligt affald og problemaffald.
DE: Dieses Produkt und seinen Behálter der Problemabfallentsorgung zufuhren.
ET: Kemikaal ja terna pakend tuleb viia ohtlike jáatmete kogumispunkti.
EL: To uXiKÓ auTÓ Kai o nEpíňcmc tou va EVOCTOTE9OÚV OE X®P°
ouWoyric Emiav5úvu)v ř| eiSucúv anoBXřjTtov.
EN: Dispose of this materiál and its container to hazardous or
speciál waste collection point.
FR: Éliminer ce produit et son recipient dans un centre de collecte
des déchets dangereux ou spéciaux.
IT: Smaltire questo materiále e i relativi contenitori in un punto di
raccolta rifiuti pericolosi o speciali.
LV: Likvidět šo vielu vai tas iepakojumu blstamo atkritumu vai
Ipašá atkritumu savákšanas vietá.
LT: Šios medžiagos atliekas ir jos pakuote išvežti \ pavojingy
atlieky surinkimo vietas.
HU: Az anyagot és edényzetét kiilónleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyújtó helyre kell vinni.
MT: Itfa' dan il-materjal u 1-kontenitur tieghu fpost fejn jingabar
skart perikoluž jew spečjali.
NL: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk
of bijzonder afVal brengen.
PL: Zužyty produkt oraz opakowanie dostarczyč na skladowisko
odpadów niebezpiecznych.
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PT: Eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para
local autorizado pata a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

DE:
Informationen zur Wiederverwendung/Wiederverwertung
beim Hersteller/Lieferanten erfragen.

SK: Zneškodníte tento materiál a jeho obal v mi este zberu nebez
pečného alebo špeciálneho odpadu.

ET: Hankida valmistajalt/tarnijalt teave kemikaali taaskasutamise
voi ringlussevótu kohta.

SL: Snov/přípravek n embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali
posebnih odpadkov.

EL: Zrnr|ctTE TtXnpoípopÍEC
avÓKTTiari/axmÚKXwciri.

FI: Támá aine ja sei pakkaus on toimitettava ongelmajáneen vastaanottopaikkaan.

EN: Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/
recycling.

SV: Lámna detta materiál och dess behállare till insamlingsstálle
fór farligt avfall.

FR: Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives á la récupération/au recyclage.

S57

IT: Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/
riciclaggio.

ES: Utilícese un envise de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

LV: Izmantot ražotája vai izplatltája informáciju par vielas reciklěšanu vai regeneráciju.

CS: Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního pro
středí.

LT: Kreiptis \ gamintoja (tiekéja) informacijai apie šiu medžiagy ar
preparátu panaudojima arba perdirbima gauti.

DA: Skal indesluttes forsvarligt for at undgá miljeforurening.

HU: A hulladékanyag visszanyeréséhez/újrahasznosításához
gyártótól/forgalmazótól kell tájékoztatást kérni.

DE: Zuř Vermeidung einer Kontamination der Lmwelt geeigneten
Behálter verwenden.
ET: Keskkonnasaastc váltimiseks kasutada sobivat pakendit.
EL: Na Ypncnporroinítei o KaTaXXnXoc TtEpiÉKrnc, ^aa va a7io<peux9£Í
uóXuvon TOU TtEpiPáXXovToc.
EN: Use appropriate container to avoid environnental contamination.
FR: Utiliser un recipient approprié pour éviter toute contamination
du milieu ambiant.
IT: Usare conteniuri adeguati per e\itare 1'inquinamento ambientale.

anó

TOV 7rapaYwY^ POttq9EUTr|
n

Y

l u

a

MT: Irreferi ghall-manifattur/fornitur ghal informazzjoni fuq rekuperu/ričiklagg.
NL: Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling.
PL: Przestrzegač wskazówek producenta lub dostawcy dotyczacych
odzysku lub wtórnego wykorzystania.
PT: Solicitar ao produtor/fornecedor informacóes relativas á sua
recuperacáo/reciclagem.
SK: Obraťte sa na výrobců s požiadavkou na informácie týkajúce
sa obnovenia a recyklácie.

LV: Izmantot pieměrotu tvertni. lai izvairítos no vides piesárnoša-

SL: Posvetovati se s proizvajalcem/dobaviteljem o ponovni predelavi/recikliranju.

LT: Naudoti tinkam.} pakuote aplinkos taršai išvengti.

FI: Hanki valmistajalta/luovuttajalta
kierrátyksestá.

HU: A kórnyezetszt nnvezés elkeriilése érdekében megfeleló edényzetet kell használni.

SV: Rádfrága tillverkare/leverantór om átervinning/áteranvándning.

MT: Uža kontenitur adan biex te\ita t-tingis ta' I-imbjent.
NL: Neem passende maatregelen om verspreidin;» in het milieu te
voorkomen.
PL: Užywač odpowiednich pojemników zapobiegajacych skaženiu
šrodowiska.

uudelleenkáytóstá/

S60
ES: Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
CS: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebez
pečný odpad.

PT: Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminaclo do
ambiente.
SK: Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.
SL: S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.
FI: Káytettává sopivaa
ehkáisemiseksi.

tietoja

sáilytystapaa

ympáristón

likaantumisen

DA: Derte materiále og dets beholder skal bortskaffes som farligt
affald.
DE: Dieses Produkt und sein Behálter sind als gefáhrlicher Abfall
zu entsorgen.
ET: Kemikaal ja terna pakend kórvaldada kui ohtlikud jáátmed.

SV: Fórvaras pá lámpligt sán fór art undvika miljófbrorening.

EL: To UXIKÓ KOI o ncpiaccnc. TOU va 9eu>pn9oúv Kata tn 5iá9eoř| TOUC
emidvSuva anóBXqTa.

S59

EN: This materiál and its container must be disposed of as
hazardous waste.

ES: Remitirse ai fabrícante o proveedor para obtener información
sobre su recuperación'reciclado.

FR: Éliminer le produit et son recipient comme un déchet dangereux.

CS: Informujte se 11 výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo
recyklaci.

IT: Questo materiále e il suo contenitore devono essere smaltiti
come rifiuti pericolosi.

DA: Indhent oplysn.nger om genvinding/genanvendelse hos producentesn/leverandoren.

LV: Apglabát šo vielu (produktu) un tás iepakojumu ká bTstamos
atkritumus.
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LT: Šios medžiagos atliekos ir jos pakuote tuři búti šalinamos kaip
pavojingos atliekos.

FI: Váltettává páástámistá ympáristóon. Lue erityisohjeet/káyttóturvallisuustiedote.

HU: Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell
ártalmatlanítani.

SV: Undvik utslápp till miljón. Las sárskilda instruktioner/varuinformationsblad.

MT: Dan il-materjal u 1-kontenitur tieghu ghandhom jintremew
ma' skart perikoluž.

S62

NL: Deze stof en de verpakking als gevaarlijk ařval afvoeren.

ES: En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

PL: Produkt i opakowanie usuwač jako odpad niebezpieczny.
PT: Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados como
resíduos perigosos.
SK: Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako
nebezpečný odpad.
SL: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.
FI: Támá aine ja sen pakkaus on kásiteltává ongelmajátteená.

CS: Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékař
skou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
DA: Ved indtagelse, undgá at fremprovokere opkastning: kontakt
omgáaende laege og vis denně beholder eller etiket.
DE: Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifuhren. Sofort
árztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett
vorzeigen.

SV: Detta materiál och dess behállare skali tas om hand som farligt
avfall.

ET: Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist,
póórduda viivitamatult arsti poole ja náidata talie pakendit voi etiketti.

Sól

EL: I E 7t£pÍ7n:(i)0Tj KaTanoorjc va uny 7tpoic\q9ri EUETÓC: trrrř|OTe
auéou>c iaTpiKT| auu(k>u\ř| Kai OEÍ^TE auto TO SOXEÍO q "mv EnKÉra
TOU.

ES: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la íicha de datos de seguridad.
CS: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální
pokyny nebo bezpečnostní listy.
DA: Undgá udledning til miljoet. Se sasrlig vejledning/leverandorbrugsanvisning.

EN: If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice
immediately and show this container or label.
FR: En cas ďingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiate
ment un médecin et lui montrer 1'emballage ou 1'étiquette.
IT: In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare
immediatamente il m e d i c o e mostrargli il contenitore o 1'etichetta.

DE: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen
einholen/Sicherheitsdatenblan zu Rate ziehen.

LV: Ja norlts, neizraisít vemšanu, nekavějoties meklět mediclnisko
pafrdzlbu un uzrádít iepakojumu vai ta markějumu.

ET: Váltida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinouetega/
ohutuskaardiga.

LT: Prarijus, neskatinti vémimo, nedelsiant kreiptis j gydytoja ir
parodyti jam šia pakuote arba etiketě.

EL: AraMpuvETE tny tXEuucpuorj TOU OTO 7iEpi8á\Xov. AvaípEpdmE OE
EtSucéc oorrykc/AEXTÍo OEOOUÉVWV aocpoXcíac.

HU: Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni
és meg kell mutami az edényzetét vagy a címkét.

EN: Avoid release to the environment.
instructions/Safety data sheets.

speciál

MT: Jekk jinbela', tippruvax tikkaguna 1-vomitu; mur ghand tabib
u uri dan il-kontenitur jew it- tikketta.

FR: Éviter le rejet dans 1'environnement. Consulter les instructions
spéciales/la fiche de données de sécurité.

NL: Bij inslikken niet het braken opwekken: direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

IT: Non disperdere neH'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/
schede informative in matena di sicurezza.

PL: W razie polkniecia nie wywoh/wač wymiotów, niezwlocznie
zasiegnač porady lekarza i pokazač opakowanie lub etykiete.

LV: Nepiejaut nokjúšanu vidě. Ievěrot Tpašos norádljumus vai
izmantot drošlbas datu lapas.

PT: Em caso de ingestáo. náo provocar o vómito. Consultar imediatamente um médico e mostrar-Ihe a embalagem ou o rótulo.

LT: Vengti patekimo j aplinka. Naudotis specialiomis instrukcijomis
(saugos duomenu lapais).

SK: Pri požití nevyvolávat' zvracanie; okamžité vyhladajte lekársku
pomoc a ukažte tento obal alebo označenie.

Refer

to

HU: Kerúlni kell az anyag kórnyezetbe jutását. Lásd a kůlón használati utasítást/biztonsági adatlapot.
MT: Titfax fl-ambjent.
mazzjoni fuq sigurtá.

Irreferi ghall-istruzzjonijiet spečjali/infor-

SL: Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško
pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.
FI: Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava
válittómásti láákárin hoitoon ja náytettává támá pakkaus tai etiketti.

NL: Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciále instructies/
veiligheidskaart.

SV: Vid fórtáring, framkalla ej krákning. Kontakta genast lákare
och visa denna fórpackning eller etiketten.

PL: Unikač zrzutów do šrodowiska.
instrukcja lub karta^ charakterystyki.

S63

Postepowač

zgodnie z

PT: Evitar a libertacao para o ambiente. Obter instrucóes específicas/fichas de seguranca.

ES: En caso de accidente por inhalación, alejar a la víctima de la
zona contaminada y mantenerla en reposo.

SK: Zabraňte uvolheniu do životného prostredia. Oboznámte sa so
špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

CS: V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na
čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu.

SL: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/
varnostni list.

DA: Ved ulykkestilfaelde ved indánding bringes tilskadekomne ud i
frisk luft og holdes i ro.
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DE: Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft
bringen und ruhigstellen.

LT: Prarijus, praskalauti burna vandeniu (jei nukentéjusysis tuři
samone).

ET: Kemikaali sissehingamisest tingitud ónnetuse puhul: viia kannatanu várske óhu kátte ja asetada pikali.

HU: Lenyelés esetén a szájat vízzel ki kell oblíteni (esak abban az
esetben ha a sérúlt nem eszméletlen).

EL: I E TiEpiTrcioon aroxnM ^ ^óyco EiOTto\T|c: artouoicpúvETE TO 9úpa
anó TO uoXuouĚvo x^po KOI a<př|OT£ TO va nptur|OTi.

MT: jekk jinbela', lahlah il-halq bl-ilma (ižda biss jekk il-persuna
tkun fsensiha).

EN: In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air
and keep at rest.

NL: Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon
bij bewustzijn is).

FR: En cas ďaccident par inhalation, transportér la victime hors de
la zone contaminée et la garder au repos.

PL: W przypadku polkniecia wyphikač usta woda - nigdy nie stosowač u osob nieprzytomnych.

IT: In caso di incidente per inalazione, allontanare l'i infortunato
dalla zona contamhata e mantenerlo a riposo.

PT: Em caso de ingestáo, lavar repetidamente a boča com água
(apenas se a vítima estiver consciente).

LV: ja ieelpots. pánietot cietušo svaigá gaisá un noguldlt.

SK: Pri požití vypláchnite ústa vodou (iba ak je postihnutý pri
vědomi).

010

LT: jkvépusj ir dél to blogai pasijutusj nukentéjusjjj išvesti j gryna
ora ir jo netrikdvti.
HU: Belégzés miatt bekóvetkezó baleset esetén a sériiltet friss levegóre kell vinni és biztosítani kell számára a nyugalmat.
MT: Fkaž ta' inčicent ikkagunat mix-xamm: hu 1-pazjent fl-arja
friska u qieghdu jistrieh.
NL: Bij een ongeval dooř inademing: slachtoffer in de frisse lucht
brengen en laten n.sten.
PL: W przypadku zatrucia droga oddechowa wyprowadzič lub
wyniesč poszkodovanego na šwieže powietrze i zapewnič warunki
do odpoczynku.
PT: Em caso de inalacao acidental, remover a vítima da zona contaminada e manté-la em repouso.
SK: Pri úraze spósobenom vdýchnutím látky postihnutého vyveďte
na čerstvý vzduch .1 zabezpečte mu klud.
SL: V primeru nezgode pri vdihavanju: prizadeto osebo umakniti
na svez zrak in puítiti počivati.
FI: Jos ainetta on onnettomuuden sattuessa hengitetty: siirrá henkiló raittiiseen ilmaan ja pida hánet levossa.
SV: Vid olycksfall via inandning, flytta den drabbade till frisk luft
och lát vila.

SL: Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo če je oseba pri zavěsti).
FI: Jos ainetta on nielty. huuhtele suu vedellá (vain jos henkiló on
tajuissaan).
SV: Vid fortaring, skólj munnen med vatten (endast om oersonen
ár vid medvetande).

Combinación de frases-S
Kombinace S-vět
Kombination af S-saetninger
Kombination der S-Sátze
S úhendohutuslaused
Xuvouaouóc

TCOV

S-(ppáoEU)V

Combination of S-phrases
Combinaison des phrases S
Combinazioni delle frasi S .
S frážu kombinácija
S fraziu derinys

S64

Ósszetett S-mondatok

ES: En caso de ingestión, enjuáguese la boča con agua (solamentc
si la persona está consciente).

Tahlita ta' fražijiet S
Combinatie van S-zinnen

CS: Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je
li postižený při věc orní).
DA: Ved indtagelse. skyl munden med vand (kun hvis personen er
ved bevidsthed).
DE: Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspúlen (nur wenn
Verunfallter bei Bewusstsein ist).
ET: Allaneelamisel loputada suud veega (ainult juhul, kui isik on
teadvusel).

Laczone zwroty S
Combinacáo das frases S
Kombinácie S-viet
Sestavljeni stavki S
Yhdistetyt S-lausekkeet
Sammansatta S-fraser

EL: l E 7tEpÍ7tT(i>OT) ICaTáTTOOTjC, ŠETtXÚVETE TO OTÓUa UE VEpÓ (UOVO
E(póaov TO 9úua oiarnpri ne aio9r)acic, TOU).
EN: If swallowed, rinse mouth with water (only if the person is
conscious).
FR: En cas ď ingestión. rincer la bouche avec de l'eau (seulement
si la personne est consciente).

Sl/2
ES: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los
niňos.
CS: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.

IT: In caso di ingestione. sciacquare la bocca con acqua (solamente
se 1'infortunato ě cosciente).

DA: Opbevares under lás og utilgaengeligt for born.

LV: Ja norits, izskalot muti ar údeni (ja cietušais ir pie samanas).

DE: Unter Verschluss und fůr Kinder unzugánglich aufbewahren.
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ET: Hoida lukustatult ja lastele káttesaamatus kohas.

S3/9/14

EL: 0u\á£re to ícXaowučvo Kai umpiá anó naiSiá.

ES: Consérvese en lugar fresco y bien ventilado y lejos de ...
(materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

EN: Keep locked up and out of the reach of children.
FR: Conserver sous def et hors de portée des enfants.
IT: Conservare sorto chiave e fuori della portata dei bambini.
LV: Turět noslěgtu un sargát no běrniem.
LT: Laikyti užrakinta vaikams neprieinamoje vietoje.
HU: Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tar
tandó.
MT: Žomm maqful u fejn ma jilhqux it-tfal.
NL: Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
PL: Przechowywac pod zamknieciem i chronič przed dziečmi.
PT: Guardar fechado á chave e fora do alcance das criancas.
SK: Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí.
SL: Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.
FI: Sáilytettává lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa.

CS: Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě odděleně od
... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).
DA: Opbevares koligt, godt ventileret og adskilt fra ... (uforligelige
stoffer angives af fabrikanten).
DE: An einem kuhlen, gut geliifteten Ort, entfernt von . . .
aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden
muss, sind vom Hersteller anzugeben).
ET: Hoida jahedas hásti ventileeritavas kohas eraldi . . . (kokkusobimatud kemikaalid máárab valmistaja).
EL: AiarnpeÍTai OE 5pooepó Kat KOAÚ arptCópevo pipoc uaKpiá anó ...
(aoúuBara lAucá nou unoSaKvůovrai anó TOV napaywyó).
EN: Keep in a cool, well-ventilated pláce away from
(incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

...

FR: Conserver dans un endroit frais et bien ventile á Pécart des ...
(matiěres incompatibles á indiquer par le fabricant).
IT: Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da . . .
(materiali incompatibili da precisare da parte del fabbrícante).
LV: Uzglabát věsá, labi vědinámá vietá, bet ne kopá ar . . . (ražotájs
noráda nesavietojamás vielas).

SV: Fórvaras i lást utrymme och oátkomligt fór barn.
LT: Pakuote laikyti vésioje, gerai védinamoje vietoje atokiau nuo
... (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).
S3/7

ES: Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.
CS: Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě.
DA: Emballagen opbevares taet lukket pá et koligt sted.
DE: Behálter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen Ort
aufbewahren.
ET: Hoida pakend tihedalt suletuna jahedas kohas.
EL: AiarnpEioTE TO ooxrio cpuqxiKÓ KXEIOUÉVO OE 5pooEpó uÉpoc
EN: Keep container tighdy dosed in a cool pláce.
FR: Conserver le recipient bien fermé dans un endroit frais.
IT: Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco.
LV: Uzglabát cieši noslěgtu věsá vietá.
LT: Pakuote laikyti sandariai uždaryuj vésioje vietoje.
HU: Az edényzet jól lezárva, húvós helyen tartandó.
MT: Žomm il-kontenitur maghluq tajjeb f post frisk.

HU: Húvós. jól szellóztetett helyen, ...-tól/-tól távol tartandó (az
ósszeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).
M T : Žomm fpost frisk u wentilat tajjeb 'il boghod minn . . .
(materjali li ma jaqblux mieghu jkunu indikati mill-manifattur).
NL: Bewaren op een koele, goed gevenuleerde plaats verwijderd
van ... (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te
geven dooř de fabrikám).
PL: Przechowywac w chlodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z
dala od . . . (materiálu wskazanego przez producenta).
PT: Conservar em lugar fresco e bem ventilado ao abrigo de . . .
(matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).
SK: Uchovávajte na chladnom, dobré vetranom mieste mimo
dosahu . . . (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).
SL: Hraniti na hladném, dobro prezračevanem městu, ločeno od
... (nezdružljive snovi določi proizvajalec).
FI: Sáilytettává erilláán ... (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa
valmistaja/maahantuoja) viileássá paikassa, jossa on hyvá ilmanvaihto.
SV: Fórvaras svalt, pá vál ventilerad plats átskilt frán . . . (ofórenliga
ámnen anges av tillverkaren).

NL: Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren.
PL: Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety w chlodnym
miejscu.
PT: Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco.
SK: Uchovávajte nádobu tesne uzavretú na chladnom mieste.
SL: Hraniti v těsno zaprti posodi na hladném.
FI: Sáilytettává tiivisti suljettuna viileássá paikassa.
SV: Fórpackningen fórvaras vál tillsluten och svalt.

S3/9/14/49
ES: Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar
fresco y bien ventilado y lejos de . . . (materiales incompatibles, a
especificar por el fabricante).
CS: Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře
větraném místě, odděleně od ... (vzájemné se vylučující látky
uvede výrobce).
DA: Má kun opbevares i originalemballagen pá et koligt, godt ven
tileret sted og adskilt fra ... (uforligelige stoffer angives af fabrikan
ten).
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DE: Nur im Origin.ilbeháher an einem kiihlen, gut gelúfteten Ort,
entfernt von . . . aufbewahren (die Stoffe. mit denen Kontakt vermieden werden mu;s, sind vom Hersteller anzugeben).
ET: Hoida ainult originaalpakendls jahedas, hásti ventileerítavas
kohas eraldi (kokkusobimatud kemikaalid máárab valmistaja).
EL: AiuTnpfřtai uóvo uiaa oro apviKÓ OOXEÍO OE SpooEpó KOI KOXÓ
OEpiCouEvo uépoc uoKpiá anó ... (aoúufkna UXIKČ nou unooaKvuovrai
anó TOV ^apaYUYÓ).
EN: Keep only in the originál container in a cool, well-ventilated
pláce away from .. (incompatible materials to be indicated by the
manufacturer).
FR: Conserver uniquement dans le recipient ďorigine dans un
endroit frais et bien ventile á 1'écart de . . . (matiěres incompatibles
á indiquer par le fabricant).
IT: Conservare soltanto nel contenitore originále in luogo fresco e
ben ventilato lontano da ... (materiáli incompatibili da precisare
da parte del fabbricante).
LV: Uzglabát tikai criginálajá iepakojumá věsá, labi vědinámá vietá,
bet ne kopá ar . . . Ražotájs noráda nesavietojamás vielas).
LT: Laikyti tik gamintojo pakuotéje, vésioje, gerai védinamoje vietoje atokiau nuo . . (nesuderinamas medžiagas nurodo gaminto
jas).
HU: Húvós, jol szel óztetett helyen, ...-tól/-tól távol, csak az eredeti
edényzetben tárolható (az ósszeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó
határozza meg).
MT: Žomm biss fil-sontenitur originali fpost frisk u wentilat tajjeb
'il boghod minn ... (materjali li ma jaqblux mieghu jkunu indikati
mill-manifattur).
NL: Uitsluitend in ie oorspronkelijke verpakking bewaren op een
koele, goed gevent leerde plaats verwijderd van ... (stoffen waarmee contact verm.*den dient te worden, aan te geven dooř de
fabrikant).
PL: Przechowywač wylacznie w oryginalnym opakowaniu, w
chlodnym, dobrze wentylowanym miejscu; nie przechowywač
rázem z . . . (materi.ilami wskazanymi przez producenta).
PT: Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar
fresco e bem ventiado ao abrigo de . . . (materias incompatíveis a
indicar pelo produtor).
SK: Uchovávajte len v póvodnej nádobě na chladnom, dobré vetranom mieste. mimo dosahu . . . (inkompatibilný materiál bude
určený výrobcom).
SL: Hraniti samo v izvirni posodi, na hladném, dobro prezračevanem městu, ločeno od . . . (nezdružljřve snovi določi proizvajalec).
FI: Sáilytettává alkuperaispakkauksessa viileassa paikassa, jossa on
hyvá ilmanvaihto erilláán . . . (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa
valmistaja/maahantjoja).
SV: Fórvaras endas: i originalfórpackningen pá sval, vál ventilerad
plats átskilt frán ... (ofórenliga ámnen anges av tillverkaren).
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ET: Hoida ainult originaalpakendis jahedas. hásti ventileerítavas
kohas.
EL: AiampEÍTcu uóvo uioa oro apxiKÓ ÓOV^EÍO OE ópooEpú KCU KuXá
arpitóuEvo pipoc.
EN: Keep only in the originál container in a cool, wcll-ventilated
pláce.
FR: Conserver uniquement dans le recipient ďorigine dans un
endroit frais et bien ventile.
IT: Conservare soltanto nel contenitore originále in luogo fresco e
ben ventilato.
LV: Uzglabát tikai originálajá iepakojumá věsá, labi vědinámá vietá.
LT: Laikyti tik gamintojo pakuotéje, vésioje, gerai védinamoje vietoje.
HU: Húvós. jól szellóztetett helyen, csak az eredeti edényzetben
tárolható.
MT: Žomm biss fil-kontenitur originali fpost frisk u wentilat taj
jeb.
NL: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een
koele. goed geventileerde plaats.
PL: Przechowywač wylacznie w oryginalnym opakowaniu w chlod
nym, dobrze wentylowanym miejscu.
PT: Conservar unicamente no recipiente de origem. em lugar
fresco e bem ventilado.
SK: Uchovávajte len v póvodnej nádobě na chladnom, dobře vetranom mieste.
SL: Hraniti samo v izvirni posodi na hladném in dobro prezračevanem městu.
FI: Sáilytettává alkuperaispakkauksessa viileássá paikassa, jossa on
hyvá ilmanvaihto.
SV: Fórvaras endast i originalfórpackningen pá sval. vál ventilerad
plats.

S3/14
ES: Consérvese en lugar fresco y lejos de . . . (materiales incompati
bles, a especificar por el fabricante).
CS: Uchovávejte na chladném místě, odděleně od . . . (vzájemně se
vylučující látky uvede výrobce).
DA:

Opbevares koligt og adskilt fra . . . (uforligelige stoffer angives

af fabrikanten).
DE: An einem kúhlen, von ... entfernten Ort aufbewahren (die
Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom
Hersteller anzugeben).
ET: Hoida jahedas, eraldi . . . (kokkusobimatud kemikaalid máárab
valmistaja).
EL: AicrmpEťrcu OE Spoorpó pipoc pcucpiá anó . . . (aoúpBaia UXIKÚ
nou unooEiKvúovrai anó rov napcrycDYÓ).

S 3/9/49

EN: Keep in a cool pláce away from ... (incompatible materials to
be indicated by the manufacturer).

ES: Consérvese unicamente en el recipiente de origen, en higar
fresco y bien ventihdo.

FR: Conserver dans un endroit frais á 1'écart des . . . (matiěres
incompatibles á indiquer par le fabricant).

CS: Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře
větraném místě.

IT: Conservare in luogo fresco lontano da ... (materiáli incompati
bili da precisare da parte del fabbricante).

DA: Má kun opbevares i originalemballagen pá et koligt, godt ventileret sted.

LV: Uzglabát věsá vietá, bet ne kopá ar ... (ražotájs noráda nesavie
tojamás vielas).

DE: Nur im Origiralbehálter an einem kúhlen, gut gelúfteten O n
aufbewahren.

LT: Laikyti vésioje vietoje atokiau nuo . . . (nesuderinamas medžia
gas nurodo gamintojas).
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HU: HúVós helyen, ...-tól/-tól távol tartandó (az ósszeférhetetlen
anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

DE: Behálter dicht geschlossen
aufbewahren.

MT: Žomm fpost frisk 'il boghod minn . . . (materjali li ma jaqblux
mieghu ikunu indikati mill-manifattur).

ET: Hoida pakend tihedalt suletuna hásti ventileeritavas kohas.

NL: Bewaren op een koele plaats verwijderd van . . . (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven dooř de
fabrikám).
PL: Przechowywac w chlodnym miejscu: nie przechowywac rázem
z . . . (materiaíami wskazanymi przez producenta).
PT: Conservar em lugar fresco ao abrigo de ... (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).
SK: Uchovávajte na chladnom mieste mimo dosahu ... (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).
SL: Hraniti na hladném, ločeno od . . . (nezdružljive snovi določi
proizvajalec).
FI: Sáilytettává viileássá erilláán ... (yhteensopimattomat
ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

aineet

SV: Fórvaras svalt och átskilt frán ... (ofórenliga ámnen anges av
tillverkaren).

an einem gut gelúfteten

Ort

EL: To ooxrio va SiarnpriTai cpuqmá tcXnopivo xat oc KaXá afpitouxvo uipoc.
EN: Keep container tightly closed and in a well-ventilated pláce.
FR: Conserver le recipient bien fermé et dans un endroit bien ven
tile.
IT: Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
LV: Uzglabát cieši noslěgtu labi vědinámá vietá.
LT: Pakuote laikyti sandariai uždaryt^, gerai védinamoje vietoje.
HU: Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellóztetett helyen
tartandó.
MT: Žomm il-kóntenitur maghluq tajjeb u fpost iwentilat tajjeb.
NL: Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewa
ren.
PL: Przechowywac pojemnik
dobrze wentylowanym.

szczelnie

zamkniety

w

miejscu

S7/8

PT: Manter o recipiente bem fechado em local bem ventilado.

ES: Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco.

SK: Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a na dobré vetranom mie
ste.

CS: Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý.

SL: Hraniti v těsno zaprti posodi ne dobro prezračevanem městu.

DA: Emballagen skal holdes taet lukket og opbevares tort.
D E : Behálter trocken u n d dicht geschlossen halten.

FI: Sáilytettává tiiviisti suljettuna paikassa, jossa o n h y v á
vaihto.

ET: Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana.

SV: Fórpackningen fórvaras vál tillsluten pá vál ventilerad plats.

EL: To ooxrio va SiarnpEirai cppqmá KXCIOUĚVO KOI va npooraTEucrai
anó rny uypaoia.

S7/47

EN: Keep container tighdy dosed and dry.
FR: Conserver le recipient bien fermé et á 1'abri de 1'humidité.
FT: Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umiditá.
LV: Uzglabát sausu un cieši noslěgtu.

ilman-

ES: Manténgase el recipiente bien cerrado y consérvese a una tem- .
peratura no superior a ... "C (a especificar por el fabricante).
CS: Uchovávejte obal těsně uzavřený, pri teplotě nepřesahující . . .
°C (specifikuje výrobce).
DA: Emballagen skal holdes taet lukket og opbevares ved temperaturer pá ikke over . . . °C (angives af fabrikanten).

LT: Pakuote laikyti sandariai uždarytt} ir sausoje vietoje.

DE: Behálter dicht geschlossen und nicht bei Temperaturen uber
. . . °C aufbewahren (vom Hersteller anzugeben).

HU: Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó.
MT: Žomm il-kontenjtur maghluq tajjeb u xott.
NL: Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren.

ET: Hoida pakend tihedalt suletuna temperatuuril mitte úle ...°C
(máárab valmistaja).

PL: Przechowywac
pomieszczeniu.

EL: AiaTnpriorc TO Soxrio KaXd KXaoučvo az depuoKpaoia nou 5cv
unEpSaivn TOUC . . . "C (va Kadopiorri anó TOV napova^ó).

pojemnik

szczelnie zamkniety

w

suchým

PT: Conservar o recipiente bem fechado e ao abrigo da humidade.
SK: Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a suchu.
SL: Hraniti v těsno zaprti posodi na suhem.
FI: Sáilytettává kuivana ja tiiviisti suljettuna.
SV: Fórpackningen fórvaras vál tillsluten och torrt.

S7/9
ES: Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien venti
lado.

EN: Keep container tightly closed and at a temperature not
exceeding . . . °C (to be specifíed by the manufacturer).
FR: Conserver le recipient bien fermé et á une temperature ne
dépassant pas . . . °C (á préciser par le fabricant).
IT: Tenere il recipiente ben chiuso e a temperatura non superiore a
... °C (da precisare da parte del fabbricante).
LV: Uzglabát cieši noslěgtu temperatura, kas nepársniedz . . . °C
(noráda ražotájs).
LT: Pakuote laikyti sandariai uždaryta, ne aukštesnéje negu . . . °C
temperatúroje (nurodo gamintojas).

CS: Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě.

HU: Az edényzet légmentesen lezárva . . . °C-ot nem meghaladó
hómérsékleten tárolható (a hómérsékletet a gyártó határozza meg).

DA: Emballagen skal holdes taet lukket og opbevares pá et godt
ventileret sted.

MT: Žomm il-kontenitur maghluq tajjeb u ftemperatura li ma taqbižx ...°C (tkun spečifikata mill-manifattur).

f
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NL: Gesloten verpakking bewaren bij een temperatuur běneden ...
°C. (aan te geven dooř de fabrikant).
PL: Przechowywač oojemnik szczelnie zamkniety w temperaturze
nieprzekraczajacej ...°C (okrešli producent).
PT: Manter o recipiente bem fechado e conservar a uma tempera
tura que náo exceda ... *C (a especificar peio produtor).
SK: Uchovávajte nádobu tesne uzavřeni a pri teplotě nepresahujúcej ... °C (teplota bude specifikovaná výrobcom).
SL: Hraniti v těsno zapiti posodi pri temperaturi, ki ne presega ...
°C (temperaturo d o l x i proizvajalec).
FI: Sáilytettává" tiiviisti suljettuna ja alle ... °C lámpótilassa (valmistaja/maahantuoja ilnoittaa lámpótilan).
SV: Fórpackningen fórvaras vál tillsluten vid en temperatur som
inte óverstiger ... °C (anges av tillverkaren).

S20/21
ES: No comer. ni beber. ni fumar durante su utilización.
CS: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
DA: Der má ikke spises. drikkes eller ryges under brugen.
DE: Bei der Arbeit richt essen, trinken, rauchen.

FR: Éviter le contact avec la peau et les yeux.
IT: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
LV: Nepiejaut nokjúšanu uz ádas un acis.
LT: Vengti patekimo ant odos ir j akis.
HU: Keriilni kell a bórrel való érintkezést és a szembe jutást.
MT: Evita 1-kuntatt mal-gilda u 1-ghajnejn.
NL: Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
PL: Unikač zanieczyszczenia skóry i oczu.
PT: Evitar o contacto com a pele e os olhos.
SK: Zabraňte kontaktu s pokožkou a očami.
SL: Preprečiti stik s kožo in očmi.
FI: Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
SV: Undvik kontakt med huden och ógonen.

S27/28
ES: Después del contacto con la piel, quítese inmediatamente toda
la ropa manchada o salpicada y lávcse inmediata y abundantemente con ... (productos a especificar por el fabricante).

ET: Káitlemise ajal sóómine. joomine ja suitsetamine keelatud.
EL: Orav TO Ypnmuo-oirvtE pnv TOWTE, pnv TIÍVETE, unv KaTtviCrrc.
EN: When using do not eat. drink or smoke.
FR: Ne pas manger. ne pas boire et ne pas fumer pendant 1'utilisation.
IT: Non mangiare. ré bere. né fumare durante 1'impiego.
LV: Nedzert, neěst un nesměkét. darbojoties ar vielu.
LT: Naudojant nevalgyti, negerti ir nerúkyti.
HU: A használat kózben enni. inni és dohányozni nem szabad.
MT: Meta tužah tikolx, tixrobx u tpejjipx.

CS: Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oble
čení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím ... (vhodnou
kapalinu specifikuje výrobce).
DA: Kommer stof pá huden. tages tilsmudset toj straks af og der
vaskes med store maengder ... (angives af fabrikanten).
DE: Bei Beriihrung mit der Haut beschmutzte, getránkte Kleidung
sofort ausziehen und Haut sofort abwaschen mit viel ... (vom
Hersteller anzugeben).
ET: Nahale sattumisel vótta koheselt seljast saastunud riietus ja
pesta koheselt rohke . . . (máárab valmistaja).
EL: Z E TTEpÍTtTttKrn EiKuprjc UE TO 6Épuu. cupcupEOTE auĚouc óXa Ta
uoXuouÉva poúxa xai TIXÚVETE auĚciuc UE á(p9ovo ... (TO EÍOOC TOU
uypoú Ka9opiCErai anó TOV napaYtJY )0

NL: Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
PL: Nie ješč i nie pič oraz nie palič tytoniu podczas stosowania
produktu.
PT: Náo comer. beb^r ou fumar durante a utilizacao.
SK: Pri používaní nejedzte. nepité ani nefajčite.
SL: Med uporabo ne jesti. ne piti in ne kaditi.
FI: Syóminen, juoninen ja tupakointi kielletty kemikaalia káytettáessá.

EN: After contact with skin, take off immediately all contaminated
clothing, and wash immediately with plenty of . . . (to be specified
by the manufacturer).
FR: Aprěs contact avec la peau. enlever immédiatement tout vétement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec . . . (produits appropriés á indiquer par le fabricant).
IT: In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e
abbondantemente con . . . (prodotti idonei da indicarsi da parte del
fabbricante).

SV: Át inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.

LV: ja nokjúst uz ádas, nekavějoties novilkt visu notraipito apgěrbu
un skalot ar lielu daudzumu . . . (noráda ražotájs).

S24/25

LT: Patekus ant odos, nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius
ir gerai nuplauti . . . (kuo — nurodo gamintojas).

ES: Evítese el contacto con los ojos y la piel.
CS: Zamezte styku s kůží a očima.
DA: Undgá kontakt med huden og ojnene.
DE: Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
ET: Váltida kemikaali sattumist nahale ja silma.
EL: ArocprÚYfTE ETtaorj UE TO Séppa KLU UE ra pána.
EN: Avoid contact with skin and eyes.

HU: Ha az anyag a bórre jut, a szennyezett ruhát rógtón le kell
vetni és a bórt kelló mennyiségú
val/-vel azonnal le kell mosni
(az anyagot a gyártó határozza meg).
MT: Jekk imiss il-gilda, inža' mill-ewwel 1-ilbies imnigges kollu, u
ahsel immedjatament b'hafna ... (ikun spečifikat mill-manifattur).
NL: Na contact met de huid. alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel . . . (aan te geven
dooř de fabrikant).
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PL: W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjač cala.
zanieczyszczona odziež i przemyč zanieczyszczona skóre duža
ilošcia ... (rodzaj cieczy okrešli producent).
PT: Em caso de contacto com a pele, retirar imediatamente toda a
roupa contaminada e lavar imediata e abundantemente com . . .
(produto adequado a indicar pelo produtor).

SL: Ne izprazniti v kanalizacijo; vsebina in embalaža morata biti
varno odstranjeni.
FI: Ei saa tyhjentáá viemáriin; támá aine ja sen pakkaus on hávitettává turvalÚsesti.
SV: Tom ej i avloppet, oskadliggór produkt och fórpackning pá
sákert sátt.

SK: Při kontakte s pokožkou okamžité vyzlečte kontaminovaný
odev a pokožku okamžité a dokladné umyté ... (vhodný prípravok
uvedie výrobca).

S29/56

SL: Po štiku s kožo nemudoma sleči vso onesnaženo obleko in prizadeto kožo nemudoma izprati z veliko . . . (sredstvo določi proizvajalec).

ES: No tirar los residuos por el desagúe; elimínese esta sustancia y
su recipiente en un punto de recogida publica de residuos especia
les o peligrosos.

FI: Ihokosketuksen jálkeen, saastunut vaatetus on riisuttava
válittómásti ja roiskeet huuhdeltava válittómásti runsaalla máárállá
... (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

CS: Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho
obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

SV: Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedstánkta kláder
och tvátta genast med mycket ... (anges av tillverkaren).

S29/35
ES: No tirar los residuos por el desagúe; elimínense los residuos
del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.
CS: Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být
zneškodněny bezpečným způsobem.
DA: Má ikke tommes i kloakaflob; materialet og dets beholder skal
bortskaffes pá en sikker máde.
DE: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfálle und Behálter
mússen in gesicherter Weise beseitigt werden.
ET: Mitte valada kanalisatsiooni. kemikaal ja pakend tuleb hávitada
ohutult.
EL: Mqv aoaóCcTt TO UJIÓXOWTO TOU Tttptcxouévou orný anoxrrcuon,
otadéorc auro TO UXUCÓ KCU TOV nEpiácrtj TOU KOTŮ aa<pa\ř| rpóno.
EN: Do not empty into drains; dispose of this materiál and its
container in a safe way.
FR: Ne pas jeter les résidus á 1'égout; ne se débarrasser de ce produit et de son recipient qu'en prenant toutes les précautions
ďusage.
IT: Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto
e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
LV: Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizácijá, iepakojums
likviděj ams droša veidá.
LT: Neišleisti \ kanalizácijá; atliekos ir pakuote turi bůti saugiai
pasalintos.
HU: Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és edényzetét
megfeleló módon ártalmatlanítani kell.

DA: Má ikke tommes i kloakafleb, aflever dette materiále og dets
beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.
DE: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und
seinen Behálter der Problemabfallentsorgung zufuhren.
ET: Mitte valada kanalisatsiooni. Kemikaal ja terna pakend tuleb
viia ohtlike jáátmete kogumispunkti.
EL: Mqv aonáCetc TO UTTOXOHIO TOU nEpiexouévou orný a7iox£TEuan.
To UXIKÓ auro Kai o nepiácmc TOU va EVOTIOTCSOÚV oe Snuóoto xúpo
ouXXoyřjc ETIIKIVSŮVUJV q ei&iKtov anoBXňruv.
EN: Do not empty into drains, dispose of this materiál and its
container at hazardous or speciál waste collection point.
FR: Ne pas jeter les résidus á l'égout, éliminer ce produit et son
recipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou
spéciaux.
IT: Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiále
e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o
speciali.
LV: Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizácijá, vielu, produktu
vai iepakojumu likvidě blstamo atkritumu savákšanas vietá vai
Tpašá atkritumu savákšanas vietá.
LT: Neišleisti \ kanalizácijá, šios medžiagos atliekas ir jos pakuote
išvežti j pavojingu atlieku surinkimo vietas.
HU: Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és edényzetét
kůlónleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyújtó helyre kell
vinni.
f

t
MT: Tarmix fid- drenagg: armi 1-materjal u 1-kontenitur tieghu
fpost fejn jingabar skart perikoluž jew spečjali.
NL: Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking
naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
PL: Nie wprowadzač do kanalizacji, a zužyty produkt i opakowa
nie dostarczyč na skladowisko odpadów niebezpiecznych.

MT: Tarmix fid- drenagg: armi 1-materjal u 1-kontenitur tieghu
b'mod li ma jaghmilx hsara.

PT: Náo deitar os residuos no esgoto, eliminar este produto e o
seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de
residuos perigosos ou especiais.

N L Afval niet in de gootsteen werpen; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren.

SK: Nevyprazdňujte do kanalizácie, zneškodníte tento materiál a
jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

PL: Nie wprowadzač do kanalizacji, a produkt i opakowanie
usuwač w sposób bezpieczny.

SL: Ne izprazniti v kanalizacijo - snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

PT: Náo deitar os residuos no esgoto; náo eliminar o produto e o
seu recipiente sem tomar as precaucóes de seguranca devidas.

FI: Ei saa tyhjentáá viemáriin: támá aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajátteen vastaanottopaikkaan.

SK: Nevypúšťajte do kanalizačnej siete; tento materiál aj s obalom
zlikvidujte za dodržania obvyklých bezpečnostných opatření.

SV: Tom ej i avloppet, lámna detta materiál och dess behállare till
insamlingsstálle fór farligt avfall.
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S36/37
ES: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
CS: Používejte vhocný ochranný oděv a ochranné rukavice.
DA: Brug saerligt arbejdstoj og egnede beskyttelseshandsker.
DE: Bei der Arbeii geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
ET: Kanda sobivat kaitsenietust ja -kindaid.
EL: Oopčrre KaTáXXnVn -poorcrrruTiKr| evoupacria KCU YÓvna.
EN: Wear suitable protective clothing and gloves.
FR: Porter un vétement de protection et des gants appropriés.
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MT: Ilbes ilbies protettiv adatt, ingwanti u protezzjoni ghall-ghajnejn/wičč.
NL: Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een
beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
PL: Nosič odpowiednia odziež ochranná, odpowiednie rekawice
ochranné i okulary lub ochraně twarzy.
PT: Usar vestuário de proteccáo e equipamento protector para os
olhos/face adequados.
SK: Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/
rvár.
SL: Nositi primerno zaščitno obleko. zaščitne rokavice in zaščito
za oči/obraz.
FI: Káytettává sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta.

IT: Usare indumenr protettivi e guanti adatti.
LV: izmantot pieměrotu aizsargapgěrbu un aizsargcimdus.
LT: Dévéti tinkamas apsauginius drabužius ir múvéti tinkamas
pirštines.

SV: Anvánd lámpliga skyddskláder och
skyddsglasógon eller ansiktsskydd.

skyddshandskar samt

HU: Megfeleló védóruházatot és védókesztytit kell viselni.

S36/39

MT: Ilbes ilbies pro-ettiv adatt u ingwanti.

ES: Úsense indumentaria adecuada y protección para los ojos/la
cara.

NL: Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
PL: Nosič odpowiednia odziež ochranná i odpowiednie rekawice
ochranné.

CS: Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obli
čejový štít.
DA: Brug saerligt arbejdstoj og egnede beskyttelsesbriller/ansigtsskaerm.

PT: Usar vestuário de protecqáo e luvas adequadas.
SK: Noste vhodný ochranný odev a rukavice.
SL: Nositi primernc zaščitno obleko in zaščitne rokavice.

DE: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille/
Gesichtsschutz tragen.

FI: Káytettává sopivaa suojavaatetusta ja suojakásineitá.

ET: Kanda sobivat kaitsenietust ja silmade voi náokaitset.

SV: Anvánd lámphga skyddskláder och skyddshandskar.

EL: (Poperte KaxcuWnXn 7tpocrcaTeuTiKT| evouuaoía KCU auoKeuř| 7ipocrtaaiac ucmwv / rtpooúnou.

S36/37/39

EN: Wear suitable protective clothing and eye/face protection.

ES: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para
los ojos/la cara.

FR: Porter un vétement de protection approprié et un appareil de
protection des yeux/du visage.

CS: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné
ochranné brýle nebo obličejový štít.

IT: Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la fac
cia.

rukavice a

DA: Brug saerligt arbejdstoj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskasrm.

DE: Bei der Arbeir geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe
und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
ET: Kanda sobivat kaitsenietust, -kindaid ja silmade voi náokaitset.
EL: Oopótř Kcná\Xr\n npooTarcimKT| ev&uuaoia, yuvna Kai oucnccut]
Ttpocrcaaiac pcmúv/npootimou.
EN: Wear suitable orotective clothing, gloves and eye/face protec
tion.
FR: Porter un vétement de protection approprié, des gants et un
appareil de protection des yeux/du visage.
IT: Usare indumerti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli
occhi/la faccia.

LV: Izmantot pieměrotu aizsargapgěrbu un acu vai sejas aizsargu.
LT: Dévéti tinkamus apsauginius drabužius ir naudoti akiu (veido)
apsaugos priemones.
HU: Megfeleló védóruházatot és arc-/szemvédót kell viselni.
MT: Ilbes ilbies protettiv adatt u protezzjoni ghall-ghajnejn/wičč.
NL: Draag geschikte beschermende kleding en een beschermings
middel voor de ogen/het gezicht.
PL: Nosič odpowiednie odziež ochranný i okulary lub ochraně
twarzy.
PT: Usar vestuário de proteccáo e equipamento protector para os
olhos /face adequados.
SK: Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/
tvár.

LV: Izmantot pieměrotu aizsargapgěrbu, aizsargcimdus un acu vai
sejas aizsargu.

SL: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščito za oči/obraz.

LT: Dévéti tinkamu; apsauginius drabužius, muvéti tinkamas piršti
nes ir naudoti akiu (veido) apsaugos priemones.

FI: Káytettává sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta.

HU: Megfeleló védóruházatot, védókesztyút és szem-/arcvédót kell
viselni.

SV: Anvánd lámpliga skyddskláder samt skyddsglasógon eller
ansiktsskvdd.

rčš~i

178

Úřední věstník Evropské unie

23.9.2003

S37/39

S47/49

ES: Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

ES: Consérvese unicamente en el recipiente de origen y a tempera
tura no superior a . . . °C (a especificar por el fabricante).

CS: Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
obličejový štít.

CS: Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující
. . . °C (specifikuje výrobce).

DA: Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskaerm
under arbejdet.

DE: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/
Gesichtsschutz tragen.

ET: Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade voi náokaitset.

EL: OopctTE KaTáXXnXa vavrta Kat ouoicEur| npociraoiac uaTuóv/npoaúnov.

EN: Wear suitable gloves and eye/face protection.

FR: Porter des gants appropriés et un appareil de protection des
yeux/du visage.

DA: Má kun opbevares I originalemballagen ved en temperatur pá
ikke over . . . °C (angives af fabrikanten).

DE: Nur im Originalbehálter bei einer Temperatur von nicht uber
. . . "C (vom Hersteller anzugeben) aufbewahren.

ET: Hoida ainult originaalpakendis, temperatuuril mitte úle . . . °C
(máárab valmistaja).

EL: AiarnpriTcu uóvo uéoa oro aprucó ooxeio oz deppoKpaoia nou 5ěv
uncpPaivEt touc. . . . °C (KadopiCrrai anó TOV napcryfaivó).

EN: Keep only in the originál container at a temperature not
exceeding . . . °C (to be specified by the manufacturer).

FR: Conserver uniquement dans le recipient ďorigine á une tem
perature ne dépassant pas . . . °C (á préciser par le fabricant).

IT: Conservare soltanto nel contenitore originále a temperatura
IT: Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV: Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

LT: Múvéti tinkamas pirštines ir naudoti akiu (veido) apsaugos
priemones.

HU: Megfeleló védókesztyút és szem-/arcvédót kell viselni.

n o n superiore a . . . °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV: Uzglabát tikai originálajá iepakojumá
nepársniedz . . . °C (noráda ražotájs).

temperatura, kas

LT: Laikyti tik gamintojo pakuotéje, ne aukštesnéje negu . . . °C
temperatúroje (nurodo gamintojas).

HU: Legfeljebb . . . "C hómérsékleten, csak az eredeti edényzetben
tárolható (a hómérsékletet a gyártó határozza meg).

MT: Ilbes ingwanti adattati u protezzjoni ghall-ghajnejn/wičč.

MT: Žomm biss fil-kontenitur originali ftemperatura li ma taqbižx
... °C (ikun spečifikat mill-manifattur).

NL: Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel
voor de ogen/het gezicht.

NL: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij een
temperatuur beneden . . . "C. (aan te geven dooř de fabrikant).

PL: Nosič odpowiednie rekawice ochranné I okulary lub ochrone
twarzy.

PT: Usar luvas e equipamento protector para os olhos/face adequa
dos.

SK: Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvář.

SL: Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

PL: Przechowywač wylacznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nieprzekraczajacej . . . °C (okrešli producent).

PT: Conservar unicamente no recipiente de origem a temperatura
que náo exceda . . . °C (a especificar pelo produtor).

SK: Uchovávajte len v póvodnej nádobě pri teplotě nepresahujúcej
... "C (teplota bude specifikovaná výrobcom).

SL: Hraniti samo v izvirni posodi pri temperaturi, ki ne presega . . .
°C (temperatura določi proizvajalec).

FI: Káytettává sopivia suojakásineitá ja silmien- tai kasvonsuojainta.

FI: Sáilytettává alkuperaispakkauksessa alle . . . °C lámpótilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lámpótilan).

SV: Anvánd lámpliga skyddshandskar samt skyddsglasógon eller
ansiktsskydd.

SV: Fórvaras endast i originalfórpackningen vid en temperatur som
inte óverstiger . . . "C (anges av tillverkaren)."
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2. V O L N Y P O H Y B O S O B

iv)

A. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENI

X

1.
31971 R 1408: Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června
1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané
osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky
pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 149, 5.7.1971, s. 2),
pozměněné a aktualizované:

—

3199" R 0118: nař zením Rady (ES) č. 118/97 ze dne 2.12.1996
(Úř. věst. č. L 28. 30.1.1997. s. 1). a následně ve znění:

—

31997 R 1290: naiízení Rady (ES) č. 1290/97 ze dne 27.6.1997
(Úř. věst. L 176, 4.7199". s. 1).

za oddíl „J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

Neuplatňuje se.
L.

31998 R 1223: nařízení Rady (ES) č. 1223/98 ze dne 4.6.1998
(Úř. věst. L 168, 13.3.1998. s. 1).

—

31998 R 1606: nařízení Rady (ES) č. 1606/98 ze dne 29.6.1998 '
(Úř. věst. L 209. 25 71998. s . l ) .

—

31999 R 0307: nařízení Rady (ES) č. 307/1999 ze dne 8.2.1999
(Úř. věst. L 38. 12.2.1999. s. í),

LOTYŠSKO

Neuplatňuje se.
M.

—

KYPR

LITVA

Neuplatňuje se.";

v)

za oddíl „N. LUCEMBURSKO"
znějí:
„O.

se vkládají nové oddíly, které

MAĎARSKO
Neuplatňuje se.

—

31999 R 1399: nařízení Rady (ES) č. 1399/1999 ze dne 29.4.1999
(Úř. věst. L 164. 30.6.1999. s. 1).

—

32001 R 1386: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1386/2001 ze dní 5.6.2001 (Uř. věst. L 187, 10.7.2001, s. 1).

a)

V čl. 82 odst. 1 se číslo .90" nahrazuje číslem „150".

b)

Příloha I část I .Zaměstnané osoby nebo osoby samostatně
výdělečné činné (čl 1 písm. a) body ii) a iii) nařízení)" se mění
takto:

P.

Za osobu samostatně výdělečně činnou ve smyslu čl. 1
písm. a) bodu ii) nařízení je považována každá osoba,
která je osobou samostatně výdělečně činnou nebo samo
statně pracující ve smyslu zákona o sociálním zabezpečení
(Cap. 318) 1987.";
vi)

za oddíl „K. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:
„S.

i)

vii) za oddíl „T. PORTUGALSKO"
znějí:

za oddíl „A. BE-GIE" se vkládá nový oddíl, který zní:

se vkládají nové oddíly, které

„U. SLOVINSKO
Neuplatňuje se.

Neuplatňuje se.";

pořadí dosavadních oddílů JĚ. DÁNSKO", „ C NĚMECKO", „D.
ŠPANĚLSKO", „E. FRANCIE", „F. ŘECKO", „G. IRSKO'*, „H.
ITÁLIE". J .
LUCEMBURSKO",
J.
NIZOZEMSKO",
„K.
RAKOUSKO", X
PORTUGALSKO",
M
FINSKO",
JM.
ŠVÉDSKO" a O . SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto
oddíly se označují jako „C. DÁNSKO", „D. NĚMECKO", „F.
ŘECKO". „G. ŠPANĚLSKO", «H. FRANCIE", J . IRSKO", J .
ITÁLIE", Jti. LUCEMBURSKO",
„Q. NIZOZEMSKO",
JL
RAKOUSKO". „T. PORTUGALSKO",
JW.
FINSKO",
Jí.
ŠVÉDSKO" a „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

POLSKO

Neuplatňuje se.";

„B. Č E S K Á REPUBLIKA

ii)

MALTA

V.

SLOVENSKO

Neuplatňuje se.";

r

c)

Příloha I část II „Rodinní příslušníci (čl. 1 písm. f) druhá věta'
nařízení)" se mění takto:

i)

„B.

iii) za oddíl „D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:
E

ESTONSKO

Neuplatňuji se":

za oddíl „A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:

ČESKÁ REPUBLIKA

^
ú č y stanovení nároku na věcné dávky na základě
hlavy III kapitoly 1 nařízení se .rodinným příslušníkem'
rozumí manžel nebo nezaopatřené dítě, jak jsou definováni zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.":
er

*
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pořadí dosavadních oddílů „B. DÁNSKO", „ C NĚMECKO", „D.
ŠPANĚLSKO", „E. FRANCIE", „F. ŘECKO", „G. IRSKO", „H.
ITÁLIE", „I. LUCEMBURSKO", „J. NIZOZEMSKO", „K.
RAKOUSKO", „L. PORTUGALSKO",
„M. FINSKO", „N.
ŠVÉDSKO" a „O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto
oddíly se označují jako „C. DÁNSKO", „D. NĚMECKO", „F.
ŘECKO", „G. ŠPANĚLSKO", „H. FRANCIE", „I. IRSKO", „J.
ITÁLIE", „N. LUCEMBURSKO", „Q. NIZOZEMSKO", „R.
RAKOUSKO", „T. PORTUGALSKO",
„W. FINSKO", „X.
ŠVÉDSKO" a „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

V.

„E. ESTONSKO

SLOVENSKO

Pro účely stanovení nároku na věcné dávky na základě
hlavy III kapitoly 1 nařízení se .rodinným příslušníkem'
rozumí manžel nebo nezaopatřené dítě, jak jsou defino
váni zákonem o přídavku na dítě a o příspěvku k
přídavku na dítě";

d)
iii) za oddíl „D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

23.9.2003

Příloha II část I „Zvláštní systémy pro osoby samostatně výdělečně
činné vyňaté z oblasti působnosti nařízení na základě čl. 1 písm. j)
čtvrtého pododstavce" se mění takto:

i)

Neuplatňuje se.";

za oddíl „A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:

„B. ČESKÁ REPUBLIKA

iv) za oddíl „J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

Neuplatňuje se.";

„K. KYPR
ii)
Neuplatňuje se.

L.

LOTYŠSKO

Pro účely stanovení nároku na věcné dávky na základě
hlavy III kapitoly 1 nařízení se .rodinným příslušníkem'
rozumí manžel nebo dítě mladší 18 let.

M.

iii) za oddíl „D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

LITVA

Pro účely stanovení nároku na věcné dávky na základě
hlavy III kapitoly 1 nařízení se .rodinným příslušníkem'
rozumí manžel nebo dítě mladší 18 let.";

v)

pořadí dosavadních oddílů „B. DÁNSKO", „C. NĚMECKO", „D.
ŠPANĚLSKO". „E. FRANCIE", „F. ŘECKO", „G. IRSKO", „H.
ITÁLIE", „I. LUCEMBURSKO", „J. NIZOZEMSKO", „K.
RAKOUSKO", „L. PORTUGALSKO",
„M. FINSKO", „N.
ŠVÉDSKO" a „O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto
oddíly se označují jako „C. DÁNSKO", „D. NĚMECKO", „F.
ŘECKO", „G. ŠPANĚLSKO", „H. FRANCIE", „I. IRSKO", „J.
ITÁLIE", „N. LUCEMBURSKO", „Q. NIZOZEMSKO", „R.
RAKOUSKO", „T. PORTUGALSKO",
„W. FINSKO",
J(.
ŠVÉDSKO" a „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

za oddíl JM. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které
znějí:

.O. MAĎARSKO

„E. ESTONSKO

Neuplatňuje se.";

iv) za oddíl „J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

„K. KYPR

Neuplatňuje se.

P.

1.

Systém důchodového zabezpečení soukromých lékařů
zřízený nařízeními o zdravotnických důchodech
a přídavcích z roku 1999 (P.I. 295/99) vydanými na
základě zákona o zdravotnických komorách, zdravot
nické etice a penzijních fondech zdravotníků) z roku
1967 (zákon 16/67), ve znění pozdějších předpisů.

2.

Systém důchodového zabezpečení advokátů zřízený
nařízeními o důchodech a přídavcích advokátů
z roku 1966 (P.I. 642/66), ve znění pozdějších před
pisů, vydanými na základě zákona o advokátech,
Cap. 2, ve znění pozdějších předpisů.

MALTA

. Neuplatňuje se.";

vi) za oddíl X

J5.

RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

POLSKO

,

Neuplatňuje se.";
i

L.

vii) za oddíl „T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které
znějí:

„U. SLOVINSKO

Neuplatňuje se.

LOTYŠSKO

Neuplatňuje se.

M.

LITVA

Neuplatňuje se.'

v)
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L.

za oddíl „N. L JCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které
znějí:

LOTYŠSKO
Porodné.

-O. MAĎARSKO
M.

LITVA

Neuplatňuj: se.
Porodné.";
P.

MALTA
v)
Neuplatňuje se.":

za oddíl Ji.
znějí:

LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které

„O. MAĎARSKO

vi) za oddíl „R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

Mateřský příspěvek.
„S.

POLSKO
P.

MALTA

Neuplatňuje se.":
Žádné.";
vii) za oddíl „T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které
znějí:

vi) za oddíl „R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

„U. SLOVINSKO

„S.

Jednorázová dávka sociální pomoci při narození dítěte
(zákon ze dne 29. listopadu 1990 o sociální pomoci).";

Neuplatňuji: se.
V.

POLSKO

SLOVENSKO

vii) za oddíl „T. PORTUGALSKO- se vkládají nové oddíly, které
znějí:

Neuplatňuje se.":

„U. SLOVINSKO
e)

Příloha II část II ./.vlastní příspěvky při narození nebo osvojení
dítěte, vyňaté z oblasti působnosti nařízení na základě čl. 1 písm.
u) bodu i)" se mění :akto:

Příspěvek při narození dítéte.
V.

i)

SLOVENSKO

za oddíl „A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:
Porodné."
„B. ČESKÁ REPUBLIKA
f)
Porodné.";

ii)

pořadí dosavadních oddílů „B. DÁNSKO", „C. NĚMECKO", „D.
ŠPANĚLSKO",

, E . FRANCIE",

„F. Ř E C K O " ,

„G.

IRSKO",

„H.

ITÁLIE", J .
LUCEMBURSKO",
„J. NIZOZEMSKO", „K.
RAKOUSKO",
„ L PORTUGALSKO",
M
FINSKO",
Ji.
ŠVÉDSKO" a „O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto
oddíly se označují jako „ C DÁNSKO", JD. NĚMECKO", JE.
ŘECKO", „G. ŠPANĚLSKO", Ji. FRANCIE", J . IRSKO", J .
ITÁLIE", Ji.
LUCEMBURSKO", „Q. NIZOZEMSKO", J L
RAKOUSKO",
„T. PORTUGALSKO",
„W. FINSKO",
JL
ŠVÉDSKO" a „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";
iii) za oddíl „D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:
,.E.

ESTONSKO

Porodné.";
iv) za oddíl „J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:
,.K. KYPR
Žádné.

Příloha II část III „Zvláštní nepříspěvkové dávky ve smyslu čl. 4
odst. 2b, které nespadají do oblasti působnosti nařízení", se mění
takto:
i)

za oddíl „ A . B E L G I E " se vkládá n o v ý oddíl, který z n í :

„B. ČESKÁ REPUBLIKA
Žádné.";
ii)

pořadí dosavadních oddílů „B. DÁNSKO", „ C NĚMECKO", „D.
ŠPANĚLSKO", „E. FRANCIE", „F. ŘECKO", „G. IRSKO", „H.
ITÁLIE", „I. LUCEMBURSKO",
„J. NIZOZEMSKO", „K.
RAKOUSKO",
„L. PORTUGALSKO",
„M. FINSKO",
Ji.
ŠVÉDSKO" a „ O . SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto
oddíly se označují jako „C. DÁNSKO", „D. NĚMECKO", „F.
ŘECKO", „G. ŠPANĚLSKO". „H. FRANCIE", „I. IRSKO", „J.
ITÁLIE", Ji.
LUCEMBURSKO",
„Q. NIZOZEMSKO", „R.
RAKOUSKO",
„T. PORTUGALSKO",
„W. FINSKO", „X.
ŠVÉDSKO" a „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

iii) za oddíl „D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:
„E. ESTONSKO
Žádné.";
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iv) za oddíl „J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

iii) za oddíl „D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:
„E. ESTONSKO

„K. KYPR
Žádné.
L.

23.9.2003

a)

Příspěvek pro zdravotně postižené dospělé osoby
(zákon o sociálních dávkách pro tělesně postižené ze
dne 27. ledna 1999).

b)

Státní podpora v nezaměstnanosti (zákon o sociální
ochraně nezaměstnaných ze dne 1. října 2000).";

LOTYŠSKO
Žádné.

M.

LITVA

iv) za oddíl „J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:
„K. KYPR

Žádné.";
v)

a)

Sociální důchod (zákon o sociálních důchodech
z roku 1995 (zákon č. 25(I)/95), ve znění pozdějších
předpisů).

b)

Příspěvek
pro osoby s těžkým
motorickým
postižením (rozhodnutí Rady ministrů č. 38.210 ze
dne 16. října 1992, č. 41.370 ze dne 1. srpna 1994,
č. 46.183 ze dne 11. června 1997 a č. 53.675 ze dne
16. května 2001).

c)

Zvláštní příspěvek pro nevidomé (zákon o zvláštních
příspěvcích z roku 1996 (zákon č. 77(I)/96), ve znění
pozdějších předpisů).

za oddíl „N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které
znějí:
„O. M A Ď A R S K O
Žádné.
P.

MALTA
Žádné";

vi) za oddíl „R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:
„S.

L.

LOTYŠSKO
a)

POLSKO

Dávka

státního

sociálního

zabezpečení

(zákon

o sociální pomoci ze dne 26. října 1995).
Žádné.";

b)

vii) za oddíl „T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které
znějí:
M.

Příspěvek na náhradu cestovních nákladů pro
postižené osoby s omezenou pohyblivostí (zákon
o sociální pomoci ze dne 26. října 1995).

LITVA

„U. SLOVINSKO
a)

Sociální důchod (zákon o sociálním důchodu z roku
1994).

b)

Zvláštní náhrada cestovních nákladů pro postižené
osoby s obtížemi s pohyblivostí (článek 7 zákona
o náhradách cestovních nákladů z roku 2000).";

Žádné.
V.

SLOVENSKO
Žádné.";
v)

g)

Příloha Ha „Zvláštní nepříspěvkové dávky (článek 10a nařízení)" se
mění takto:
i)

za oddíl „N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které
znějí:
„O. MAĎARSKO

za oddíl „A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:

a)

Invalidní důchod (vyhláška Rady ministrů č. 83/1987
(XII 27) o invalidním důchodu).

b)

Nepříspěvkový starobní důchod (zákon č. III z roku
1993 o správě sociálních věcí a sociálních dávkách).

c)

Příspěvek na přepravu (vládní vyhláška č. 164/1995
(XII 27) o příspěvcích na přepravu pro osoby
s těžkým zdravotním postižením).

„B. ČESKÁ REPUBLIKA
Sociální příplatek (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře).";
ii)

pořadí dosavadních oddílů „B. DÁNSKO", „C. NĚMECKO", „D.
ŠPANĚLSKO", „E. FRANCIE", „F. ŘECKO", „G, IRSKO", „H.
ITÁLIE", „I. LUCEMBURSKO",
„j. NIZOZEMSKO", „K.
RAKOUSKO",
„L. PORTUGALSKO",
„M. FINSKO", „N.
ŠVÉDSKO" a „ O . SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto
oddíly se označují jako „C. DÁNSKO", „D. NĚMECKO", „F.
ŘECKO", „G. ŠPANĚLSKO", „H. FRANCIE", J . IRSKO", „J.
ITÁLIE", „N. LUCEMBURSKO",
„Q. NIZOZEMSKO", „R.
RAKOUSKO",
„T. PORTUGALSKO",
„W. FINSKO",
„X.
ŠVÉDSKO" a „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

P.

MALTA
a)

Doplňkový příspěvek (oddíl 73 zákona o sociálním
zabezpečení (Cap. 318) z roku 1987).

b)

Starobní důchod (zákon o sociálním
(Cap. 318) z roku 1987).";

zabezpečení

L~Š3

23.9.2003

vi)
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za oddíl „R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:
„S.

v)

POLSKO
Sociální cůchod (zákon
29. listopadu 1990).";
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za oddíl „9. BELGIE - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly,
které znějí:
„10.

o

sociální

pomoci

ze

dne

Žádná úmluva.
11.

vii) za oddíl „T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které
znějí:

12.

Stárni důchod (zákon o penzijním
pojištění ze dne 2 3 . prosince 1999).

a

invalidním

b)

Státní důchod (zákon o penzijním
pojištění ze dne 2 3 . prosince 1999).

a

invalidním

c)

Příspěvek na výživu (zákon o penzijním a invalidním
pojištění ze dne 23. prosince 1999).

BELGIE - L O T Y Š S K O
Žádná úmluva.

„U. SLOVINSKO
a)

BELGIE - KYPR

BELGIE-LITVA
Žádná úmluva.";

vi)

dosavadní oddíl „8. BELGIE - L U C E M B U R S K O " se ozna
čuje jako „13. BELGIE - L U C E M B U R S K O " a za tento oddíl
se vkládají nové oddíly, které znějí:
„14.

BELGIE - M A Ď A R S K O
Žádná úmluva.

V.

SLOVENSKO
15.
Úprava dí.chodů. které jsou jediným zdrojem příjmů
(zákon č. 100/1988 Zb.).":

h)

Příloha III část A „Ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení,
která zůstávají použitelná bez ohledu na článek 6 nařízení" (čl. 7
odst. 2 písm. c) nařzení), se mění takto:
i)

před oddíl .1. BELGIE - DÁNSKO" se vkládá nový oddíl,
který zní:
.1.

BELGIE - MALTA
Žádná úmluva.";

vii)

dosavadní oddíl „9. BELGIE - N I Z O Z E M S K O " se označuje
jako „16. BELGIE - N I Z O Z E M S K O " a následující oddíl se
označuje takto:
„17.

viii)

BELGIE - RAKOUSKO":

za oddíl „17. BELGIE - R A K O U S K O " se vkládá nový oddíl,
který zní:

BELGIE - ČESKÁ REPUBLIKA
„18.

BELGIE - POLSKO

Žádná úmluva.";
Žádné.";
dosavadní cddíl . 1 . BELGIE - DÁNSKO" se označuje jako
„2. BELGIE - DÁNSKO" a následující oddíl se označuje
takto:
„3.

ix)

BELGIE - NĚMECKO":

dosavadní oddíl „11. BELGIE - P O R T U G A L S K O " se ozna
čuje jako „19. BELGIE - P O R T U G A L S K O " a za tento oddíl
se vkládají nové oddíly, které znějí:
„20.

za oddíl . 3 BELGIE - NĚMECKO" se vkládá nový oddíl,
který zní:
„4.

Žádné.
21.

BELGIE - ESTONSKO

BELGIE - S L O V E N S K O
Žádná úmluva.";

Zádní, úmluva.";
x)
iv)

BELGIE - SLOVINSKO

pořadí dosavadních oddílů 3 až 7 se mění a tyto oddíly se
označují takto:

dosavadní'oddíl „12. BELGIE - FINSKO" se označuje jako
„22. BELGIE - FINSKO" a následující oddíly se označují
takto:

„5.

BELGIE - ŘECKO"

„23.

BELGIE - ŠVÉDSKO"

.6.

BELG.E - ŠPANĚLSKO"

„24.

BELGIE - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

„ .

BELG E - FRANCIE"

„8.

BELG.E - IRSKO"

„9.

BELG E - ITÁLIE";

7

xi)

za oddíl „24. BELGIE - SPOJENÉ K R Á L O V S T V Í " se vkládají
nové oddíly, které znějí:
„25.

Č E S K Á REPUBLIKA - D Á N S K O
Žádná úmluva.
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ČESKÁ REPUBLIKA - NĚMECKO

43.

Žádná úmluva.
27.

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVINSKO
Žádné.

ČESKÁ REPUBLIKA - ESTONSKO

44.

Žádná úmluva.
28.

23.9.2003

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKO
Článek 20 smlouvy o sociálním zabezpečení ze dne
29. října 1992.

ČESKÁ REPUBLIKA - ŘECKO
45.

ČESKÁ REPUBLIKA - FINSKO

Žádné.
Žádná úmluva.
29.

ČESKÁ REPUBLIKA - ŠPANĚLSKO
46.

ČESKÁ REPUBLIKA - ŠVÉDSKO

Žádné.
Žádná úmluva.
30.

ČESKÁ REPUBLIKA - FRANCIE
47.

ČESKÁ REPUBLIKA - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné.
Žádné.";
31.

ČESKÁ REPUBLIKA - IRSKO
xii)
Žádná úmluva.

32.

dosavadní oddíl „15. D Á N S K O - NĚMECKO" se označuje
jako „48. DÁNSKO - NĚMECKO" a za tento oddíl se
vkládá nový oddíl, který zní:

ČESKÁ REPUBLIKA - ITÁLIE
„49.

D Á N S K O - ESTONSKO

Žádná úmluva.
Žádná úmluva.";
3 3.

ČESKÁ REPUBLIKA - KYPR
xiii)

34.

35.

36.

Žádné.

pořadí dosavadních oddílů 16 až 20 se mění a tyto oddíly
se označují takto:

ČESKÁ REPUBLIKA - LOTYŠSKO

„50.

D Á N S K O - ŘECKO"

Žádni úmluva.

„51.

D Á N S K O - ŠPANĚLSKO"

ČESKÁ REPUBLIKA - LITVA

„52.

D Á N S K O - FRANCIE"

Žádné.

.53.

D Á N S K O - IRSKO"

ČESKÁ REPUBLIKA - LUCEMBURSKO

„54.

DÁNSKO - ITÁLIE";

Žádné.
37.

xiv)

za oddíl „54. D Á N S K O - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly,
které znějí:

ČESKA REPUBLIKA - M A Ď A R S K O
„55.

DÁNSKO-KYPR

Žádné.
Žádná úmluva.
38.

ČESKÁ REPUBLIKA - MALTA
56.

DÁNSKO - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.
Žádná úmluva.
39.

ČESKÁ REPUBLIKA - NIZOZEMSKO
57.

DÁNSKO - LITVA

Žádná úmluva.
Žádná úmluva.";
40.

ČESKÁ REPUBLIKA - RAKOUSKO
xv)

41.

Čl. 32 odst. 3 smlouvy o sociálním zabezpečení ze
dne 20. července 1999.

dosavadní oddíl „21. DÁNSKO - LUCEMBURSKO" se
označuje jako „58. D Á N S K O - LUCEMBURSKO" a za
tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKO

„59.

Žádné.
42.

ČESKÁ REPUBLIKA - PORTUGALSKO
Žádná úmluva.

DÁNSKO - M A Ď A R S K O
Žádná úmluva.

60.

DÁNSKO - MALTA
Žádná úmluva.";
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dosavadní oddíl „22. DÁNSKO - NIZOZEMSKO" se ozna
čuje jako „61. DÁNSKO - NIZOZEMSKO" a následující
oddíl se označuje takto:
„62.

xvii)

j

DÁNSKO - RAKOUSKO";

78.

xxiii)

dosavadní oddíl „33. NĚMECKO - LUCEMBURSKO" se
označuje jako „79. NĚMECKO - LUCEMBURSKO" a za
tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:
„80.

D Á N S K O - POLSKO
Žádná úmluva.";

xviii)

dosavadní oddíl „24. DÁNSKO - PORTUGALSKO" se
označuje jíko „64. DÁNSKO - PORTUGALSKO" a za
tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:
„65.

81.

DÁNSKO-SLOVINSKO

DÁNSKO - SLOVENSKO

NĚMECKO - MAĎARSKO
a)

Cl. 27 odst. 3 a čl. 40 odst. 1 písm. b) úmluvy
o sociálním zabezpečení ze dne 2. května 1998.

b)

Bod 16
úmluvě.

závěrečného

protokolu

k

uvedené

NĚMECKO - MALTA
Žádná úmluva.";

Žádné.
66.

NĚMECKO - LITVA
Žádná úmluva.":

za oddíl „62. DÁNSKO - RAKOUSKO" se vkládá nový
oddíl, který zní:
„63.
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xxiv)

dosavadní oddíl „34. NĚMECKO - NIZOZEMSKO" se
označuje jako „82. NĚMECKO - NIZOZEMSKO" a násle
dující oddíl se označuje takto:

Žádná úmluva.";
„83.
xix)

xx)

dosavadní oddíl „25. DÁNSKO - FINSKO" se označuje
jako „67. DÁNSKO - FINSKO" a následující oddíly se
označují takto:
„68.

DÁNSKO - ŠVÉDSKO"

„69.

DÁNSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

xxv)

NĚMECKO - RAKOUSKO";

za oddíl „83. NĚMECKO - RAKOUSKO" se vkládá nový
oddíl, který zní:
„84.

NĚMECKO - POLSKO
a)

Úmluva ze dne 9. října 1975 o důchodovém
a úrazovém pojištění, za podmínek a v oblasti
působnosti čl. 27 odst. 2 až 4 úmluvy
o sociálním zabezpečení ze dne 8. prosince
1990.

b)

Čl. 11 odst. 3. čl. 19 odst. 4, čl. 27 odst. 5
a čl. 28 odst. 2 úmluv)' o sociálním zabezpečení
ze dne 8. prosince 1990.";

za oddíl „59. DÁNSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se
vkládá novy oddíl, který zní:
„70.

NĚMECKO - ESTONSKO
Žádná úmluva.";

xxi)

pořadí dosavadních oddílů 28 až 32 se mění a tyto oddíly
se označují takto:
„71.

NĚMECKO - ŘECKO"

„72.

NĚMECKO - ŠPANĚLSKO"

„73.

NĚMECKO - FRANCIE"

„74.

NĚMECKO - IRSKO"

„75.

NĚMECKO - ITÁLIE";

xxvi)

dosavadní oddíl „36. NĚMECKO PORTUGALSKO"
se označuje jako „85. NĚMECKO - PORTUGALSKO" a za
tento oddíl se vkládají n o v é oddíly, které znějí:

„86.

87.
xxii)

za oddíl „75. NĚMECKO - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly,
které znějí:
„76.

77.

NĚMECKO - KYPR

NĚMECKO - SLOVINSKO
a)

Článek 42 úmluvy o sociálním zabezpečení ze
dne 24. září 1997.

b)

Bod 15 závěrečného
úmluvě.

protokolu

k

uvedené

NĚMECKO - SLOVENSKO
Žádná úmluva.";

xxvii)

Žádná úmluva.

dosavadní oddíl .37. NĚMECKO - FINSKO" se označuje
jako „88. NĚMECKO - FINSKO" a následující oddíly
se označují takto:

NĚMECKO - LOTYŠSKO

„89.

NĚMECKO - ŠVÉDSKO"

Žádná úmluva.

„90.

NĚMECKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";
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CS
za oddíl „90. NĚMECKO - SPOJENÉ
se vkládají nové oddíly, které znějí:

107.

KRÁLOVSTVÍ"

ESTONSKO - SLOVENSKO
Žádná úmluva.

.91.

ESTONSKO - ŘECKO
108. ESTONSKO - FINSKO
Žádná úmluva.
Žádné.

92.

ESTONSKO - ŠPANĚLSKO
109. ESTONSKO - ŠVÉDSKO
Žádná úmluva.
Žádné.

93.

ESTONSKO - FRANCIE
110.

Žádná úmluva.
94.

Žádná úmluva.";

ESTONSKO - IRSKO
xxix)

Žádná úmluva.
95.

96.

97.

ESTONSKO - ITÁLIE

ESTONSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

•

pořadí dosavadních oddílů 41, 51, 61 a 62 se mění a tyto
oddíly se označují takto:
.111. ŘECKO - ŠPANĚLSKO"

Žádná úmluva.

„112. ŘECKO - FRANCIE"

ESTONSKO - KYPR

„113. ŘECKO - IRSKO"

Žádná úmluva.

„114. ŘECKO - ITÁLIE";

ESTONSKO - LOTYŠSKO

xxx)

za oddíl „114. ŘECKO - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly,
které znějí:

Žádné.
„115. Ř E C K O - K Y P R

98.

ESTONSKO - LITVA
Žádné.

Žádné.
116.
99.

ESTONSKO -

Žádná úmluva.

Žádná úmluva.
117.

100. ESTONSKO - M A Ď A R S K O

ŘECKO-LITVA
Žádná úmluva.";

Žádná úmluva.
101.

ŘECKO - LOTYŠSKO

LUCEMBURSKO

ESTONSKO - MALTA

xxxi)

dosavadní oddíl „63. ŘECKO - LUCEMBURSKO" se ozna
čuje jako „118. ŘECKO - LUCEMBURSKO" a za tento
oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

Žádná úmluva.
„119. ŘECKO - M A Ď A R S K O
102.

ESTONSKO - NIZOZEMSKO
Žádná úmluva.
Žádná úmluva.
120. ŘEClfo - MALTA

103. ESTONSKO -

RAKOUSKO
Žádná úmluva.":

Žádná úmluva.
xxxii)
104. ESTONSKO - POLSKO

dosavadní oddíl „64. ŘECKO - NIZOZEMSKO" se ozna
čuje jako „121. ŘECKO - NIZOZEMSKO" a následující
oddíl se označuje takto:

Žádná úmluva.
„122. ŘECKO 105. ESTONSKO -

xxxiii)
Žádná úmluva.
106. ESTONSKO - SLOVINSKO
Žádná úmluva.

RAKOUSKO";

PORTUGALSKO
za oddíl „122. ŘECKO oddíl, který zní:
„123. ŘECKO - POLSKO
Žádné.";

RAKOUSKO"

se vkládá nový

23.9.2003
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dosavadní oddíl „66. ŘECKO - PORTUGALSKO" se ozna
čuje jako .124. ŘECKO - PORTUGALSKO" a za tento
oddíl se vkádají nové oddíly, které znějí:

xli)

„125. ŘECKO - SLOVINSKO

18"

dosavadní oddíl „47. ŠPANĚLSKO - PORTUGALSKO" se
označuje jako „142. ŠPANĚLSKO - PORTUGALSKO" a za
tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:
„143. ŠPANĚLSKO - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

Žádná úmluva.

126. ŘECKO - SLOVENSKO

144. ŠPANĚLSKO - SLOVENSKO

Žádné.";
xxxv)

Žádná úmluva.";

dosavadní oddíl „67. ŘECKO - FINSKO" se označuje jako
„127. ŘECKO - FINSKO" a následující oddíly se označují
takto:

xlii)

„128. ŘECKO - ŠVÉDSKO"

„146. ŠPANĚLSKO - ŠVÉDSKO"

„129. ŘECKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";
xxxvi)

dosavadní oddíl „40. ŠPANĚLSKO - FRANCIE" se označuje
jako „130. ŠPANĚLSKO - FRANCIE" a následující oddíly se
označují ta<to:

dosavadní oddíl „48. ŠPANĚLSKO - FINSKO" se označuje
jako „145. ŠPANĚLSKO - FINSKO" a následující oddíly se
označují takto:

„147. ŠPANĚLSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";
xliii)

„131. ŠPANĚLSKO - IRSKO"

dosavadní oddíl „52. FRANCIE - IRSKO" se označuje jako
„148. FRANCIE - IRSKO" a následující oddíl se označuje
takto:
„149. FRANCIE - ITÁLIE":

„132. ŠPANĚLSKO - ITÁLIE";
xliv)
xxxvii) za oddíl „132. ŠPANĚLSKO - ITÁLIE" se vkládají nové
oddíly, které znějí:

za oddíl „149. FRANCIE - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly,
které znějí:
„150. F R A N C I E - K Y P R

„133. ŠPANĚLSKO - KYPR
Žádná úmluva.
Žádná úmluva.
151.

FRANCIE - LOTYŠSKO

134. ŠPANĚLSKO - LOTYŠSKO
Žádná úmluva.
Žádná úmluva.
152. FRANCIE - LITVA
135. ŠPANĚLSKO - LITVA
Žádná úmluva.";

Žádná úmluva.";
xxxviii) dosavadní oddíl „44. ŠPANĚLSKO - LUCEMBURSKO" se
označuje jako „136. ŠPANĚLSKO - LUCEMBURSKO" a za
tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

xlv)

dosavadní oddíl „54. FRANCIE - LUCEMBURSKO" se
označuje jako „153. FRANCIE - LUCEMBURSKO" a za
tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

„154. FRANCIE - MAĎARSKO

„137. ŠPANĚLSKO - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

Žádná úmluva.

155. FRANCIE - MALTA

138. ŠPANĚLSKO - MALTA

Žádná úmluva.";

Žádná úmluva.";
xxxix)

dosavadní oddíl „45. ŠPANĚLSKO - NIZOZEMSKO" se
označuje jako „139. ŠPANĚLSKO - NIZOZEMSKO"
a následující oddíl se označuje takto:
„140. ŠPANĚLSKO -

xl)

„141. ŠPANĚLSKO - POLSKO

dosavadní oddíl „55. FRANCIE - NIZOZEMSKO" se ozna
čuje jako „156. FRANCIE - NIZOZEMSKO" a následující
oddíl se označuje takto:
„157. FRANCIE - RAKOUSKO";

RAKOUSKO";

za oddíl „140. ŠPANĚLSKO - RAKOUSKO" se vkládá nový
oddíl, který zní:

Žádné.";

xlvi)

xlvii)

za oddíl „157. FRANCIE - RAKOUSKO" se vkládá nový
oddíl, který zní:
„158.

FRANCIE-POLSKO
Žádné.";
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dosavadní oddíl „57. FRANCIE - PORTUGALSKO" se
označuje jako „159. FRANCIE - PORTUGALSKO" a za
tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:
„160. FRANCIE - SLOVINSKO

161.

xlřx)
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177.

Žádná úmluva.";

Žádné.

dosavadní oddíl „75. IRSKO - FINSKO" se označuje jako
„178. IRSKO - FINSKO" a následující oddíly se označují
takto:

FRANCIE - SLOVENSKO

„179. IRSKO - ŠVÉDSKO"

Žádné.";

„180. IRSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

dosavadní oddíl „58. FRANCIE - FINSKO" se označuje jako
„162. FRANCIE - FINSKO" a následující oddíly se označují
takto:

Iv)

lvi)

za oddíl „180. IRSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vklá
dají nové oddíly, které znějí:
„181. I T Á L I E - K Y P R

„163. FRANCIE - ŠVÉDSKO"

Žádná úmluva.

„164. FRANCIE - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";
1)

182. ITÁLIE - LOTYŠSKO

dosavadní oddíl „70. IRSKO - ITÁLIE" se označuje jako
„165. IRSKO - ITÁLIE" a za tento oddíl se vkládají nové
oddíly, které znějí:

Žádná úmluva.
183.

„166. IRSKO - KYPR

168.

IRSKO - LOTYŠSKO

lvii)

Žádná úmluva.

dosavadní oddíl „78. ITÁLIE - LUCEMBURSKO" se ozna
čuje jako „184. ITÁLIE - LUCEMBURSKO" a za tento oddíl
se vkládají nové oddíly, které znějí:

IRSKO-LITVA

„185. ITÁLIE - MAĎARSKO
Žádná úmluva.

Žádná úmluva.";
li)

„170. IRSKO - M A Ď A R S K O

Žádná úmluva.";
lviii)

Žádná úmluva.
IRSKO-MALTA

„188. ITÁLIE - RAKOUSKO";
lix)

dosavadní oddíl „72. IRSKO - NIZOZEMSKO" se označuje
jako „172. IRSKO - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se
označuje takto:

za oddíl „173. IRSKO - RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl,
který zní:
„174.

IRSKO-POLSKO
Žádná úmluva.";

liv)

za oddíl „188. ITÁLIE oddíl, který zrn:

Žádná úmluva.";
lx)

dosavadní oddíl „81. ITÁLIE - PORTUGALSKO" se ozna
čuje jako „190. ITÁLIE - PORTUGALSKO" a za tento oddíl
se vkládají nové oddíly, které znějí:
„191. ITÁLIE - SLOVINSKO
a)

Dohoda o úpravě vzájemných závazků v oblasti
sociálního zabezpečení s odkazem na odstavec
7 přílohy XIV mírové smlouvy (uzavřená
výměnou nót dne 5. února 1959).

b)

Ustanovení čl. 45 odst. 3 Úmluvy o sociálním
zabezpečení ze dne 7. prosince 1997 týkající se
bývalé zóny B bývalého Svobodného území
Terst.

dosavadní oddíl „74. IRSKO - PORTUGALSKO" se ozna
čuje jako „175. IRSKO - PORTUGALSKO" a za tento oddíl
se vkládají nové oddíly, které znějí:
„176. IRSKO - SLOVINSKO
Žádná úmluva.

RAKOUSKO" se vkládá nový

„189. ITÁLIE - POLSKO

„173. IRSKO - RAKOUSKO";
liii)

ITÁLIE-MALTA

dosavadní oddíl „79. ITÁLIE - NIZOZEMSKO" se označuje
jako „187. ITÁLIE - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se
označuje takto:

Žádná úmluva.";
Iii)

186.

dosavadní oddíl „71. IRSKO - LUCEMBURSKO" se ozna
čuje jako „169. IRSKO - LUCEMBURSKO" a za tento oddíl
se vkládají nové oddíly, které znějí:

171.

ITÁLIE-LITVA
Žádná úmluva.";

Žádná úmluva.
167.

IRSKO - SLOVENSKO
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192.
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209. KYPR - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

ITÁLIE - SLOVENSKO
Žádná úmluva.";

lxi)

dosavadní oddíl „82. ITÁLIE - FINSKO" se označuje jako
„193. ITÁLIE - FINSKO" a následující oddíly se označují
takto:

Žádné.":
lxiii)

za oddíl „209. KYPR - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají
nové oddíly, které znějí:
„210. LOTYŠSKO - LITVA

„194. ITÁL.E - ŠVÉDSKO"
Žádné.
„195. ITÁLIE - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ".
lxii)

211.

za oddíl „195. ITÁLIE - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vklá
dají nové oddíly, které znějí:

Žádná úmluva.

„196. K Y P R - LOTYŠSKO

212.

Žádná úmluva.
197.

KYPR - LrrVA

213.

KYPR - LUCEMBURSKO

214.

LOTYŠSKO - NIZOZEMSKO
Žádná úmluva.

199. KYPR - MAĎARSKO

215.

Žádná úmluva.

LOTYŠSKO - RAKOUSKO
Žádná úmluva.

KYPR-MALTA

216.

Žádná úmluva.
201.

LOTYŠSKO - MALTA
Žádná úmluva.

Žádná úmluva.

200.

LOTYŠSKO - MAĎARSKO
Žádná úmluva.

Žádná úmluva.
198.

LOTYŠSKO - LUCEMBURSKO

LOTYŠSKO - POLSKO
Žádná úmluva.

KYPR - NIZOZEMSKO

217.

Žádná úmluva.

LOTYŠSKO - PORTUGALSKO
Žádná úmluva.

202. KYPR - RAKOUSKO
218.

LOTYŠSKO - SLOVINSKO

Žádné.
Žádná úmluva.
203.

KYPR-POLSKO
219.

LOTYŠSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva.
Žádná úmluva.
204. KYPR - PORTUGALSKO
220. LOTYŠSKO - FINSKO
Žádná úmluva.
Žádné.
205. KYPR - SLOVINSKO
221. LOTYŠSKO - ŠVÉDSKO
Žádná úmluva.
Žádné.
206. KYPR - SLOVENSKO
222. LOTYŠSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Žádné.
Žádná úmluva";
207.

KYPR-FINSKO
lxiv)

za oddíl „222. LOTYŠSKO - SPOJENÉ
se vkládají nové oddíly, které znějí:

Žádná úmluva.
„223. LITVA - LUCEMBURSKO
208. KYPR - ŠVÉDSKO
Žádná úmluva.

Žádná úmluva.

KRÁLOVSTVÍ"
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224. LITVA - MAĎARSKO

lxviii)

Žádná úmluva.
225.

dosavadní oddíl „87. LUCEMBURSKO - PORTUGALSKO"
se označuje jako „240. LUCEMBURSKO - PORTUGAL
SKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:
. „241. LUCEMBURSKO - SLOVINSKO

LITVA-MALTA
Žádná úmluva.

Žádné.

226. LITVA - NIZOZEMSKO

242. LUCEMBURSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva.
227.

Žádná úmluva.";

LITVA - RAKOUSKO

lxix)

Žádná úmluva.
228.

LITVA-POLSKO

dosavadní oddíl „88. LUCEMBURSKO - FINSKO" se ozna
čuje jako „243. LUCEMBURSKO - FINSKO" a následující
oddíly se označují takto:
„244. LUCEMBURSKO - ŠVÉDSKO"

Žádná úmluva.
229. LITVA -

„245. LUCEMBURSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

PORTUGALSKO

Žádná úmluva.
230. LITVA - SLOVINSKO

lxx)

za oddíl „245. LUCEMBURSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"
se vkládají nové oddíly, které znějí:
„246. MAĎARSKO - MALTA
Žádná úmluva.

Žádná úmluva.
231.

LITVA - SLOVENSKO

247.

M A Ď A R S K O - NIZOZEMSKO
Žádné.

Žádná úmluva.
232.
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LITVA-FINSKO

248. M A Ď A R S K O - RAKOUSKO

Žádné.

Čl. 23 odst. 2 a čl. 36 odst. 3 úmluvy o sociálním
zabezpečení ze dne 3. března 1999.

233. LITVA - ŠVÉDSKO
249. M A Ď A R S K O - POLSKO
Žádné.
Žádné.
234. LITVA - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
250. M A Ď A R S K O -

Žádná úmluva.'';
lxv)

za oddíl „234. LITVA - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vklá
dají nové oddíly, které znějí:

PORTUGALSKO

Žádná úmluva.
251. M A Ď A R S K O - SLOVINSKO

„235. LUCEMBURSKO - M A Ď A R S K O
Článek 31 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne
7. října 1957.

Žádná úmluva.
236. LUCEMBURSKO - MALTA

Žádné.

Žádná úmluva.";
lxvi)

dosavadní oddíl „85. LUCEMBURSKO - NIZOZEMSKO" se
označuje jako „237. LUCEMBURSKO - NIZOZEMSKO"
a následující oddíl se označuje takto:
„238. LUCEMBURSKO -

bcvii)

RAKOUSKO";

za oddíl „238. LUCEMBURSKO - RAKOUSKO" se vkládá
nový oddíl, který zní:
„239. LUCEMBURSKO - POLSKO
Žádné.";

252. M A Ď A R S K O - SLOVENSKO

253. M A Ď A R S K O - FINSKO
Žádné.
254. M A Ď A R S K O - ŠVÉDSKO
Žádné.
255. M A Ď A R S K O - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Žádné.";

23.9.2003

lxxi)
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za oddíl „255. M A Ď A R S K O - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ- se
vkládají nové oddíly, které znějí:
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„271. NIZOZEMSKO - ŠVÉDSKO"
„272. NIZOZEMSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ":

„256. MALTA - NIZOZEMSKO
lxxv)
Žádná úmluva.
257.

MAL"A -

za oddíl „272. NIZOZEMSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"
se vkládá nový oddíl, který zní:
„273. RAKOUSKO - POLSKO

RAKOUSKO

Čl. 33 odst. 3 úmluvy o sociálním zabezpečení ze
dne 7. září 1998.";

Žádná úmluva.
258. MAL""A - POLSKO

lxxvi)

Žádná úmluva.
259. MAL"A -

dosavadní oddíl „96. RAKOUSKO - PORTUGALSKO" se
označuje jako „274. RAKOUSKO - PORTUGALSKO" a za
tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:
„275. RAKOUSKO - SLOVINSKO

PORTUGALSKO

Článek 37 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne
10. března 1997.

Žádná úmluva.
260. MAL'"A - SLOVINSKO

276.

Žádn i úmluva.
261.

MALTA - SLOVENSKO

Žádná úmluva.";
lxxvii)

Žádní úmluva.

dosavadní oddíl „97. RAKOUSKO - FINSKO" se označuje
jako „277. RAKOUSKO - FINSKO" a následující oddíly se
označují takto:
„278. RAKOUSKO - ŠVÉDSKO"

262. MALTA - FINSKO

„279. RAKOUSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

Žádní úmluva.
263. MALTA - ŠVÉDSKO

lxxviii) za oddíl „279. RAKOUSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se
vkládají nové oddíly, které znějí:
„280. POLSKO -

Žádni úmluva.

281.

Žádné.":

POLSKO - SLOVINSKO
Žádné.

dosavadní addíl „91. NIZOZEMSKO - RAKOUSKO" se
označuje jako „265. NIZOZEMSKO - RAKOUSKO" a za
tento oddíl se vkládá nový oddíl, který zní:

282.

POLSKO - SLOVENSKO

Žádné.

„266. NIZOZEMSKO - POLSKO

283. POLSKO - FINSKO

Žádni úmluva.";
lxxiii)

PORTUGALSKO

Žádná úmluva.

264. MALTA - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

lxxii)

RAKOUSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva.

dosavadní oddíl „92. NIZOZEMSKO - PORTUGALSKO" se
označuje jako „267. NIZOZEMSKO - PORTUGALSKO"
a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

284. POLSKO - ŠVÉDSKO
Žádné.

„268. NIZOZEMSKO - SLOVINSKO

285. POLSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné.

Žádné.";
269. NIZOZEMSKO - SLOVENSKO
lxxix)
Žádné.";
lxxiv)

dosavadní oddíl „93. NIZOZEMSKO - FINSKO" se ozna
čuje jako .270. NIZOZEMSKO - FINSKO" a následující
oddíly se o/.načují takto:

za oddíl „285. POLSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vklá
dají nové oddíly, které znějí:
„286. PORTUGALSKO - SLOVINSKO
Žádná úmluva.
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PORTUGALSKO - SLOVENSKO

„1.

dosavadní oddíl „100. PORTUGALSKO - FINSKO" se
označuje jako „288. PORTUGALSKO - FINSKO" a násle
dující oddíly se označují takto:

BELGIE - ČESKÁ REPUBLIKA
Žádná úmluva.":

Žádná úmluva.";
Ixxx)

23.9.2003

ii)

dosavadní oddíl „1. BELGIE - DÁNSKO" se označuje jako
„2. BELGIE - DÁNSKO" a následující oddíl se označuje
takto:
„3.

BELGIE - NĚMECKO";

„289. PORTUGALSKO - ŠVÉDSKO"
iii)
„290. PORTUGALSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";
lxxxi)

„4.

za oddíl „290. PORTUGALSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"
se vkládají nové oddíly, které znějí:
„291. SLOVINSKO - SLOVENSKO

za oddíl „3. BELGIE - NĚMECKO" se vkládá nový oddíl,
který zní:
BELGIE - ESTONSKO
Žádná úmluva.";

iv)

pořadí dosavadních oddílů 3 až 7 se mění a tyto oddíly se
označují takto:

Žádné.
292.

„5.

BELGIE - ŘECKO"

„6.

BELGIE - ŠPANĚLSKO"

„7.

BELGIE - FRANCIE"

SLOVINSKO - ŠVÉDSKO

„8.

BELGIE - IRSKO"

Žádné.

„9.

BELGIE - ITÁLIE";

SLOVINSKO - FINSKO
Žádná úmluva.

293.

294.

SLOVINSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

v)

Žádné.";
lxxxii)

za oddíl „ 9 . B E L G I E - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly,
které znějí:
„10.

za oddíl „294. SLOVINSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se
vkládají nové oddíly, které znějí:

BELGIE - KYPR
Žádná úmluva.

11.

BELGIE - LOTYŠSKO

„295. SLOVENSKO - FINSKO
Žádná úmluva.
Žádná úmluva.
296.

12.

SLOVENSKO - ŠVÉDSKO

Žádná úmluva.";

Žádná úmluva.
297.

BELGIE-LITVA

dosavadní oddíl „8. BELGIE - LUCEMBURSKO" se ozna
čuje jako „13. BELGIE - LUCEMBURSKO" a za tento oddíl
se vkládají nové oddíly, které znějí:

SLOVENSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

„14.

Žádné.";

BELGIE - M A Ď A R S K O
Žádná úmluva.

lxxxiii) dosavadní oddíl „103. FINSKO - ŠVÉDSKO" se označuje
jako „298. FINSKO - ŠVÉDSKO" a následující oddíl se
označuje takto:

15.

BELGIE - MALTA
Žádná úmluva.";

„299. FINSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";
vii)
Ixxxiv) dosavadní
oddíl
„105.
ŠVÉDSKO
SPOJENÉ
KRÁLOVSTVÍ" se označuje jako „300. ŠVÉDSKO - SPO
JENÉ KRÁLOVSTVÍ".

i)

Příloha III část B „Ustanovení úmluv, které se nevztahují na
všechny osoby, na které se vztahuje nařízení (čl. 3 odst. 3
nařízení)", se mění takto:

dosavadní oddíl „9. BELGIE - NIZOZEMSKO" se označuje
jako „16. BELGIE - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se
označuje takto:
„17.

za oddíl „17. BELGIE - RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl,
který zní:
„18.

i)

před oddíl „1. BELGIE - DÁNSKO" se vkládá nový oddíl,
který zní:

BELGIE - RAKOUSKO";

BELGIE - POLSKO
Žádné.";

23.9.2003

ix)

37.

dosavadní oddíl „11. BELGIE - PORTUGALSKO" se ozna
čuje jako „19. BELGIE - PORTUGALSKO" a za tento oddíl
se vkládají íové oddíly, které znějí:
.20.
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Žádné.

B E L C I E - SLOVINSKO

38.

Žádné.
21.

ČESKÁ REPUBLIKA - M A Ď A R S K O

ČESKÁ REPUBLIKA - MALTA
Žádná úmluva.

BELCIE-SLOVENSKO

39.

ČESKÁ REPUBLIKA - NIZOZEMSKO

Žádná úmluva.";
Žádná úmluva.
x)

xi)

dosavadní oddíl „12. BELGIE - FINSKO" se označuje jako
„22. BELGIE - FINSKO" a následující oddíly se označují
takto:

40.

Čl. 32 odst. 3 smlouvy o sociálním zabezpečení ze
dne 20. července 1999.

„23.

BELCIE - ŠVÉDSKO"

„24.

BELCIE - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

41.

za oddíl „24. BELGIE - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají
nové oddíly, které znějí:
„25.

42.

ČESKÁ REPUBLIKA - DÁNSKO

ČESKÁ REPUBLIKA - NĚMECKO

43.

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVINSKO
Žádné.

ČESKÁ REPUBLIKA - ESTONSKO

44.

Žádná úmluva.
28.

ČESKÁ REPUBLIKA - PORTUGALSKO
Žádná úmluva.

Žádná úmluva.
27.

ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKO
Žádné.

Žádná úmluva.
26.

ČESKÁ REPUBLIKA - RAKOUSKO

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKO
Žádné.

ČESKÁ REPUBLIKA - ŘECKO
45.

ČESKÁ REPUBLIKA - FINSKO

Žádné.
Žádná úmluva.
29.

ČESKÁ REPUBLIKA - ŠPANĚLSKO
46.

Žádné.
30.

Žádná úmluva.

ČESKÁ REPUBLIKA - FRANCIE
47.

Žádné.
31.

ČESKÁ REPUBLIKA -

32.

xii)

ČESKÁ REPUBLIKA - ITÁLIE

D Á N S K O - ESTONSKO
Žádná úmluva.";

ČESKÁ REPUBLIKA - KYPR
Žádné.

34.

dosavadní oddíl „15. DÁNSKO - NĚMECKO" se označuje
jako „48. DÁNSKO - NĚMECKO" a za tento oddíl se
vkládá nový oddíl, který zní:
„49.

Žádná úmluva.
33.

ČESKÁ REPUBLIKA - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Žádné.";

IRSKO

Žádná úmluva.

ČESKÁ REPUBLIKA - ŠVÉDSKO

xiii)

pořadí dosavadních oddílů 16 až 20 se mění a tyto oddíly
se označují takto:

ČESKÁ REPUBLIKA - LOTYŠSKO
„50.

DÁNSKO - ŘECKO"

„51.

D Á N S K O - ŠPANĚLSKO"

„52.

DÁNSKO - FRANCIE"

ČESKÁ REPUBLIKA - LUCEMBURSKO

„53.

DÁNSKO - IRSKO"

Žádné.

„54.

DÁNSKO - ITÁLIE":

Žádná úmluva.
35.

ČESKÁ REPUBLIKA - LITVA
Žádné.

36.
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xiv)

za oddíl „54. D Á N S K O - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly,
které znějí:
„55.

56.

57.

„71.

N Ě M E C K O - ŘECKO"

Žádná úmluva.

„72.

N Ě M E C K O - ŠPANĚLSKO"

D Á N S K O - LOTYŠSKO

„73.

N Ě M E C K O - FRANCIE"

Žádná úmluva.

„74.

N Ě M E C K O - IRSKO"

D Á N S K O - LITVA

„75.

N Ě M E C K O - ITÁLIE";

xxii)

dosavadní oddíl „21. DÁNSKO - LUCEMBURSKO" se
označuje jako „58. DÁNSKO - LUCEMBURSKO" a za
tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:
„59.

77.

„62.
xvii)

78.

xxiii)

D Á N S K O - RAKOUSKO".

66.

NĚMECKO - MAĎARSKO
Bod
16
závěrečného
protokolu
k
úmluvě
o sociálním zabezpečení ze dne 2. května 1998.

D Á N S K O - POLSKO

dosavadní oddíl „24. D Á N S K O - PORTUGALSKO" se
označuje jako „64. D Á N S K O - PORTUGALSKO" a za
tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:
„65.

dosavadní oddíl „33. NĚMECKO - LUCEMBURSKO" se
označuje jako „79. NĚMECKO - LUCEMBURSKO" a za
tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:
„80.

81.

Žádná úmluva.";
xviii)

NĚMECKO - LITVA
Žádná úmluva";

za oddíl „62. D Á N S K O - RAKOUSKO" se vkládá *nový
oddíl, který zní:
„63.

NĚMECKO - LOTYŠSKO
Žádná úmluva.

D Á N S K O - MALTA

dosavadní oddíl „22. DÁNSKO - NIZOZEMSKO" se ozna
čuje jako „61. D Á N S K O - NIZOZEMSKO" a následující
oddíl se označuje takto:

NĚMECKO-KYPR
Žádná úmluva.

DÁNSKO - MAĎARSKO

Žádná úmluva.";
xyi)

za oddíl „75. NĚMECKO - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly,
které znějí:
„76.

Žádná úmluva.
60.

pořadí dosavadních oddílů 28 až 32 se mění a tyto oddíly
se označují takto:

DÁNSKO-KYPR

Žádná úmluva";
xv)

xxi)

23.9.2003

NĚMECKO - MALTA
Žádná úmluva.";

D Á N S K O - SLOVINSKO

dosavadní oddíl „34. NĚMECKO - NIZOZEMSKO" se
označuje jako „82. NĚMECKO - NIZOZEMSKO" a násle
dující oddíl se označuje takto:

Žádné.

„83.

DÁNSKO - SLOVENSKO

xxiv)

xxv)

NĚMECKO - RAKOUSKO".

za oddíl „83. NĚMECKO - RAKOUSKO" se vkládá nový
oddíl, který zní:

Žádná úmluva.";
„84.
xix)

dosavadní oddíl „25. D Á N S K O - FINSKO" se označuje
jako „67. D Á N S K O - FINSKO" a následující oddíly se
označují takto:
„68.

D Á N S K O - ŠVÉDSKO"

„69.

D Á N S K O - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

Žádné.";
xxvi)

dosavadní oddíl „36. NĚMECKO - PORTUGALSKO" se
označuje jako „85. NĚMECKO - PORTUGALSKO" a za
tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:
„86.

xx)

za oddíl „69. DÁNSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se
vkládá nový oddíl, který zní:
„70.

NĚMECKO - POLSKO

NĚMECKO - SLOVINSKO
a)

Článek 42 úmluvy o sociálním zabezpečení ze
dne 24. září 1997.

b)

Bod 15 závěrečného
úmluvě.

NĚMECKO - ESTONSKO
Žádná úmluva.";

protokolu

k

uvedené

23.9.2003
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104. ESTONSKO - POLSKO

NĚMECKO - SLOVENSKO
Zádní, úmluva";

xxvii)

xxviii)

Žádná úmluva.

dosavadní oddíl „37. NĚMECKO - FINSKO" se označuje
jako „88. NĚMECKO - FINSKO" a následující oddíly se
označují takto:
„89.

NĚMECKO - ŠVÉDSKO"

„90.

NĚMECKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

105. ESTONSKO Žádná úmluva.

106. ESTONSKO - SLOVINSKO
Žádná úmluva.

za oddíl „90. NĚMECKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se
vkládají no\é oddíly, které znějí:
„91.

107.

108. ESTONSKO - FINSKO
Žádné.

ESTONSKO - ŠPANĚLSKO

109. ESTONSKO - ŠVÉDSKO

Žádná úmluva.
93.

Žádné.

ESTONSKO - FRANCIE
110.

Žádná úmluva.
94.

ESTONSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Žádná úmluva.";

ESTONSKO - IRSKO
xxix)

Žádná úmluva.
95.

ESTONSKO - SLOVENSKO
Žádná úmluva.

ESTONSKO - ŘECKO
Žádná úmluva.

92.

PORTUGALSKO

pořadí dosavadních oddílů 41, 51, 61 a 62 se mění a tyto
oddíly se označují takto:

ESTONSKO - ITÁLIE
„111. ŘECKO - ŠPANĚLSKO"
Žádná úmluva.
„112. ŘECKO - FRANCIE"

96.

ESTONSKO - KYPR
„113. Ř E C K O - I R S K O "
Žádná úmluva.
„114. ŘECKO - ITÁLIE";

97.

ESTONSKO - LOTYŠSKO
xxx)

98.

Žádné.

za oddíl „114. ŘECKO - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly,
které znějí:

ESTCNSKO - LITVA

„115. Ř E C K O - K Y P R
Žádné.

Žádné.
99.

ESTONSKO -

116.

LUCEMBURSKO

Žádni úmluva.

Žádná úmluva.

100. ESTONSKO - M A Ď A R S K O

117.

Žádni úmluva.
101.

Žádní úmluva.
102. ESTONSKO - NIZOZEMSKO

xxxi)

dosavadní oddíl „63. ŘECKO - LUCEMBURSKO" se ozna
čuje jako „118. ŘECKO - LUCEMBURSKO" a za tento
oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:
„119. ŘECKO - MAĎARSKO
Žádná úmluva.

Žádná úmluva.

Žádná úmluva.

ŘECKO-LITVA
Žádná úmluva.";

ESTONSKO - MALTA

103. ESTONSKO -

ŘECKO - LOTYŠSKO

RAKOUSKO

120.

ŘECKO-MALTA
Žádná úmluva.";
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dosavadní oddíl „64. ŘECKO - NIZOZEMSKO" se ozna
čuje jako „121. ŘECKO - NIZOZEMSKO" a následující
oddíl se označuje takto:

xxxix)

„122. ŘECKO - RAKOUSKO".
xxxiii)

za oddíl „122. ŘECKO oddíl, který zní:

23.9.2003
dosavadní oddíl „45. ŠPANĚLSKO - NIZOZEMSKO" se
označuje jako „139. ŠPANĚLSKO - NIZOZEMSKO"
a následující oddíl se označuje takto:
„140. ŠPANĚLSKO - RAKOUSKO";

RAKOUSKO"

se vkládá nový

xl)

„123. ŘECKO - POLSKO

za oddíl „140. ŠPANĚLSKO - RAKOUSKO" se vkládá nový
oddíl, který zní:
„141. ŠPANĚLSKO - POLSKO

Žádné.";
xxxiv)

Žádné";

dosavadní oddíl „66. ŘECKO - PORTUGALSKO" se ozna
čuje jako „124. ŘECKO - PORTUGALSKO" a za tento
oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

xli)

„125. ŘECKO - SLOVINSKO

dosavadní oddíl „47. ŠPANĚLSKO PORTUGALSKO"
se označuje jako „142. ŠPANĚLSKO - PORTUGALSKO"
a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:
„143. ŠPANĚLSKO - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

Žádná úmluva.

126. ŘECKO - SLOVENSKO

144. ŠPANĚLSKO - SLOVENSKO

Žádné.";
xxxv)

Žádná úmluva.";

dosavadní oddíl „67. ŘECKO - FINSKO" se označuje jako
„127. ŘECKO - FINSKO" a následující oddíly se označují
takto:

xlii)

dosavadní oddíl „48. ŠPANĚLSKO - FINSKO" se označuje
jako „145. ŠPANĚLSKO - FINSKO" a následující oddíly se
označují takto:

„128. ŘECKO - ŠVÉDSKO"
„146. Š P A N Ě L S K O -

ŠVÉDSKO"

„129. ŘECKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";
„147. ŠPANĚLSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";
xxxvi)

dosavadní oddíl „40. ŠPĚLSKO - FRANCIE" se označuje
jako „130. ŠPĚLSKO - FRANCIE" a následující oddíly se
označují takto:

xliii)

dosavadní oddíl „52. FRANCIE - IRSKO" se označuje jako
„148. FRANCIE - IRSKO" a následující oddíl se označuje
takto:

„131. ŠPANĚLSKO - IRSKO"
„149. FRANCIE - ITÁLIE";
„132. ŠPANĚLSKO - ITÁLIE";
xliv)
xxxvii) za oddíl „132. ŠPANĚLSKO oddíly, které znějí:

ITÁLIE" se vkládají nové

za oddíl „149. FRANCIE - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly,
které znějí:
„150. FRANCIE - KYPR

, „133. ŠPANĚLSKO - KYPR
Žádná úmluva.

Žádna úmluva.
151.

134. ŠPANĚLSKO - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

Žádná úmluva.

152. FRANCIE - LITVA

135. ŠPANĚLSKO - LITVA

Žádná úmluva.";

Žádná úmluva.";
xxxviii) dosavadní oddíl „44. ŠPANĚLSKO - LUCEMBURSKO" se
označuje jako „136. ŠPANĚLSKO - LUCEMBURSKO" a za
tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:
„137. ŠPANĚLSKO - MAĎARSKO
Žádná úmluva.
138. ŠPANĚLSKO - MALTA
Žádná úmluva.";

FRANCIE - LOTYŠSKO

xlv)

dosavadní oddíl „54. FRANCIE LUCEMBURSKO"
se označuje jako „153. FRANCIE - LUCEMBURSKO" a za
tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:
„154. F R A N C E - M A Ď A R S K O
Žádná úmluva.
155. FRANCIE - MALTA
Žádná úmluva.";
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xlvi)

dosavadní cddíl . 5 5 . FRANCIE - NIZOZEMSKO" se ozna
čuje jako „156. FRANCIE - NIZOZEMSKO" a následující
oddíl se ozr.ačuje takto:
.157. FRANCIE -

xlvii)
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za oddíl „173. IRSKO - RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl,
který zní:

„174.

RAKOUSKO":

IRSKO-POLSKO

Žádná úmluva.";

za oddíl .157. FRANCIE - RAKOUSKO" se vkládá nový
oddíl, který zní:
liv)
.158. FRANCIE - POLSKO

dosavadní oddíl „74. IRSKO - PORTUGALSKO" se ozna
čuje jako „175. IRSKO - PORTUGALSKO" a za tento oddíl
se vkládají nové oddíly, které znějí:

Zádní-.":
„176. IRSKO - SLOVINSKO
xlviii)

dosavadní oddíl .57. FRANCIE - PORTUGALSKO" se
označuje jako .159. FRANCIE - PORTUGALSKO" a za
tento oddíl >e vkládají nové oddíly, které znějí:

Žádná úmluva.

177.

.160. FRANCIE - SLOVINSKO
Žádné.
161.

FRANCIE - SLOVENSKO

Žádná úmluva.";

Iv)

Žádné.":
xlix)

IRSKO - SLOVENSKO

dosavadní oddíl .58. FRANCIE - FINSKO" se označuje jako
.162. FRANCIE - FINSKO" a následující oddíly se označují
takto:

dosavadní oddíl „75. IRSKO - FINSKO" se označuje jako
„178. IRSKO - FINSKO" a následující oddíly se označují
takto:

„179. IRSKO - ŠVÉDSKO"

„180. IRSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";
.163. FRANCIE - ŠVÉDSKO"
.164. FRANCIE - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";
1)

lvi)

dosavadní oddíl .70. IRSKO - ITÁLIE" se označuje jako
.165. IRSKO - ITÁLIE" a za tento oddíl se vkládají nové
oddíly, které znějí:

za oddíl „180. IRSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vklá
dají nové oddíly, které znějí:

„181. ITÁLIE - KYPR

Žádná úmluva.
„166. IRSKO - KYPR
182. ITÁLIE - LOTYŠSKO

Žádné úmluva.
167.

Žádná úmluva.

IRSKO - LOTYŠSKO
183.

Žádní úmluva.
168.

li)

Žádná úmluva.";

IRSKO-LITVA
Žádná úmluva.";

ITÁLIE-LITVA

lvii)

dosavadní oddíl „71. IRSKO - LUCEMBURSKO" se ozna
čuje jako „169. IRSKO -LUCEMBURSKO" a za tento oddíl
se vkládají nové oddíly, které znějí:

dosavadní oddíl „78. ITÁLIE - LUCEMBURSKO" se ozna
čuje jako „184. ITÁLIE - LUCEMBURSKO" a za tento oddíl
se vkládají nové oddíly, které znějí:

„185. ITÁLIE - MAĎARSKO

„170. IRSKO - M A Ď A R S K O
Žádná úmluva.
Žádná úmluva.
186.
171.

Žádná úmluva.";

Žádná úmluva.";
Iii)

ITÁLIE-MALTA

IRSKO-MALTA

dosavadní oddíl „72. IRSKO - NIZOZEMSKO" se označuje
jako „172. IRSKO - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se
označuje takto:
„173. IRSKO - RAKOUSKO";

lviii)

dosavadní oddíl „79. ITÁLIE - NIZOZEMSKO" se označuje
jako „187. ITÁLIE - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se
označuje takto:

„188. ITÁLIE - RAKOUSKO";
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203.

KYPR-POLSKO
Žádná úmluva.

„189. ITÁLIE - POLSKO
204. KYPR - PORTUGALSKO
Žádná úmluva.";
Žádná úmluva.
lx)

dosavadní oddíl „81. ITÁLIE - PORTUGALSKO" se ozna
čuje jako „190. ITÁLIE - PORTUGALSKO" a za tento oddíl
se vkládají nové oddíly, které znějí:

205. KYPR - SLOVINSKO
Žádná úmluva.

„191. ITÁLIE - SLOVINSKO
206. KYPR - SLOVENSKO
a)

b)

192.

Dohoda o úpravě vzájemných závazků v oblasti
sociálního zabezpečení s odkazem na odstavec
7 přílohy XIV mírové smlouvy (uzavřené
výměnou nót dne 5. února 1959).

Žádné.
207.

Ustanovení čl. 45 odst. 3 Úmluvy o sociálním
zabezpečení ze dne 7. prosince 1997 týkající se
bývalé zóny B bývalého Svobodného území
Terst.

Žádná úmluva.
208.

dosavadní oddíl „82. ITÁLIE - FINSKO" se označuje jako
„193. ITÁLIE - FINSKO" a následující oddíly se označují
takto:
„194. ITÁLIE - ŠVÉDSKO"

209. KYPR - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Žádné.";
lxiii)

za oddíl „209. KYPR - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají
nové oddíly, které znějí:
„210. LOTYŠSKO - LITVA

„195. ITÁLIE - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";
bdi)

za oddíl „195. ITÁLIE - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vklá
dají nové oddíly, které znějí: N

KYPR-ŠVÉDSKO
Žádná úmluva.

ITÁLIE - SLOVENSKO
Žádná úmluva.";

bti)

KYPR-FINSKO

Žádné.
211.

LOTYŠSKO - LUCEMBURSKO
Žádná úmluva.

„196. KYPR - LOTYŠSKO
212.

LOTYŠSKO - M A Ď A R S K O

Žádná úmluva.
Žádná úmluva.
197.

KYPR - LITVA
213.

LOTYŠSKO - MALTA

Žádná úmluva.
Žádná úmluva.
198. KYPR - LUCEMBURSKO
214.
Žádná úmluva.
199. KYPR - M A Ď A R S K O

Žádná úmluva.
215.

Žádná úmluva.
200.

KYPR-MALTA

KYPR - NIZOZEMSKO

216.

Žádné.

LOTYŠSKO - POLSKO
Žádná úmluva.

217.

Žádná úmluva.
202. KYPR - RAKOUSKO

LOTYŠSKO - RAKOUSKO
Žádná úmluva.

Žádná úmluva.
201.

LOTYŠSKO - NIZOZEMSKO

LOTYŠSKO - PORTUGALSKO
Žádná úmluva.

218.

LOTYŠSKO - SLOVINSKO
Žádná úmluva.
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219.

LOTYŠSKO - SLOVENSKO

„235. LUCEMBURSKO - MAĎARSKO

Žádní úmluva.

Žádná úmluva.

220. LOTYŠSKO - FINSKO

236. LUCEMBURSKO - MALTA

Žádné.
221.

Žádná úmluva.";

L O T Š S K O - ŠVÉDSKO
lxvi)
Žádné.

dosavadní oddíl „85. LUCEMBURSKO - NIZOZEMSKO" se
označuje jako „237. LUCEMBURSKO - NIZOZEMSKO"
a následující oddíl se označuje takto:

222. LOTYŠSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
„238. LUCEMBURSKO - RAKOUSKO";
Žádná úmluva.":
lxvii)
lxiv)

za oddíl „222. LOTYŠSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se
vkládají n c é oddíly, které znějí:
„223. LITVA -

za oddíl „238. LUCEMBURSKO - RAKOUSKO" se vkládá
nový oddíl, který zní:
„239. LUCEMBURSKO - POLSKO

LUCEMBURSKO

Žádné.";

Žádní úmluva.
224. LITVA - MAĎARSKO

Ixviii)

Žádní úmluva.
225.

dosavadní oddíl „87. LUCEMBURSKO - PORTUGALSKO"
se označuje jako „240. LUCEMBURSKO - PORTUGAL
SKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:
„241. LUCEMBURSKO - SLOVINSKO

LITVA-MALTA

Žádné.

Žádní úmluva.
226. LITVA - NIZOZEMSKO

242. LUCEMBURSKO - SLOVENSKO

Žádní úmluva.
227.

LITVA - AUSTRIA

Žádná úmluva.";
Lxix)

Žádní úmluva.
228.

LITVA-POLSKO

dosavadní oddíl „88. LUCEMBURSKO - FINSKO" se ozna
čuje jako „243. LUCEMBURSKO - FINSKO" a následující
oddíly se označují takto:
„244. LUCEMBURSKO - ŠVÉDSKO"

Žádní úmluva.
„245. LUCEMBURSKO — SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ".
229. LITVA -

PORTUGALSKO
lxx)

Žádní úmluva.
230. LITVA - SLOVINSKO

za oddíl „245. LUCEMBURSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"
se vkládají nové oddíly, které znějí:
„246. MAĎARSKO - MALTA

Žádní úmluva.
231.

LÍTVA - SLOVENSKO
Žádní úmluva.

Žádná úmluva.
247.

MAĎARSKO - NIZOZEMSKO
Žádné.

232. LITVA - FINSKO
248. MAĎARSKO -

RAKOUSKO

Žádné.
233. LITVA - ŠVÉDSKO
Žádné.
234. LITVA - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Žádní úmluva.":
lxv)

za oddíl „234. LITVA - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vklá
dají nové oddíly, které znějí:

Čl. 36 odst. 3 úmluvy o sociálním zabezpečení ze
dne 31. března 1999.'
249. MAĎARSKO - POLSKO
Žádné.
250. MAĎARSKO Žádná úmluva.

PORTUGALSKO
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251. . MAĎARSKO - SLOVINSKO

lxxiii)

Článek 31 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne
7. října 1957.
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dosavadní oddíl „92. NIZOZEMSKO - PORTUGALSKO"
se označuje jako „267. NIZOZEMSKO - PORTUGALSKO"
a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:
„268. NIZOZEMSKO - SLOVINSKO

252. M A Ď A R S K O - SLOVENSKO
Žádné.

Žádné.

269. NIZOZEMSKO - SLOVENSKO

253. M A Ď A R S K O - FINSKO

Žádné.";

Žádné.
254. M A Ď A R S K O - ŠVÉDSKO

lxxiv)

Žádné.

„271. NIZOZEMSKO - ŠVÉDSKO"

255. M A Ď A R S K O - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Žádné.";
lxxi)

dosavadní oddíl „93. NIZOZEMSKO - FINSKO" se ozna
čuje jako „270. NIZOZEMSKO - FINSKO" a následující
oddíly se označují takto:

„272. NIZOZEMSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

za oddíl „255. M A Ď A R S K O - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se
vkládají nové oddíly, které znějí:

lxxv)

„256. MALTA - NIZOZEMSKO

za oddíl „272. NIZOZEMSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"
se vkládá nový oddíl, který zní:
„273. RAKOUSKO - POLSKO

Žádná úmluva.
257.

MALTA -

RAKOUSKO

Žádná úmluva.
258.

Čl. 33 odst. 3 úmluvy o sociálním zabezpečení ze
dne 7. září 1998.";
lxxvi)

MALTA-POLSKO

RAKOUSKO

-

PORTUGALSKO"

se

„275. RAKOUSKO - SLOVINSKO

Žádná úmluva.
259. MALTA -

dosavadní oddíl „96.

označuje jako „274. RAKOUSKO - PORTUGALSKO" a za
tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

Článek 37 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne
10. března 1997.

PORTUGALSKO

Žádná úmluva.
276.

RAKOUSKO - SLOVENSKO

260. MALTA - SLOVENSKO
Žádná úmluva";
Žádná úmluva.
261.

MALTA - SLOVENSKO

lxxvii)

dosavadní oddíl „97. RAKOUSKO - FINSKO" se označuje
jako „277. RAKOUSKO - FINSKO" a následující oddíly se
označují takto:

Žádná úmluva.
262.

MALTA-FINSKO
Žádná úmluva.

263. MALTA - ŠVÉDSKO

„278. RAKOUSKO - ŠVÉDSKO"
„279. RAKOUSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";
lxxviii) za oddíl „279. RAKOUSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se
vkládají nové oddíly, které znějí:

Žádná úmluva.
„280. POLSKO -

PORTUGALSKO

264. MALTA - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Žádná úmluva.
Žádné.";
281. POLSKO - SLOVINSKO
bati)

dosavadní oddíl „91. NIZOZEMSKO RAKOUSKO"
se označuje jako „265. NIZOZEMSKO - RAKOUSKO" a za
tento oddíl se vkládá nový oddíl, který zní:
„266. NIZOZEMSKO - POLSKO
Žádná úmluva.";

Žádné.
282. POLSKO - SLOVENSKO
Žádné.
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283. POLSKO - FINSKO
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lxxxiii) dosavadní oddíl „103. FINSKO - ŠVÉDSKO" se označuje
jako „298. FINSKO - ŠVÉDSKO" a následující oddíl se
označuje takto:

Zádní, úmluva.
284. POLSKO - ŠVÉDSKO

„299. FINSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

Zádně.

lxxxiv) dosavadní
oddíl
„105.
ŠVÉDSKO
SPOJENÉ
KRÁLOVSTVÍ" se označuje jako „300. ŠVÉDSKO - SPO
JENÉ KRÁLOVSTVÍ".

285. POLSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Zádně.";
j)
lxxix)

za oddíl „28 5. POLSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vklá
dají nové ocdíly, které znějí:

Příloha LV část A „Právní předpisy uvedené v čl. 37 odst. 1
nařízení, podle kterých je výše dávek v invaliditě nezávislá na délce
dob pojištění", se mění takto:

„286. PORTUGALSKO - SLOVINSKO

i)

Žádná úmluva.
287.

za oddíl „A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:

„B. ČESKÁ REPUBLIKA

PORTUGALSKO - SLOVENSKO
Žádné.";
Zádnš úmluva.";

lxxx)

dosavadní .xldíl „100. PORTUGALSKO - FINSKO" se
označuje jako „288. PORTUGALSKO - FINSKO" a násle
dující oddíl) se označují takto:
„289. PORTUGALSKO - ŠVÉDSKO"
„290. PORTUGALSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

lxxxi)

za oddíl „290. PORTUGALSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"
se vkládají rové oddíly, které znějí:

pořadí dosavadních oddílů „B. DÁNSKO", „C. NĚMECKO". ,.D.
ŠPANĚLSKO", „E. FRANCIE", „F. ŘECKO", „G. IRSKO". „H.
ITÁLIE", „I. LUCEMBURSKO".
„J. NIZOZEMSKO", „K.
RAKOUSKO",
„L. PORTUGALSKO",
„M. FINSKO", „N.
ŠVÉDSKO" a „O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto
oddíly se označují jako „C. DÁNSKO", „D. NĚMECKO", „F.
ŘECKO", „G. ŠPANĚLSKO", .,H. FRANCIE", „I. IRSKO". „J.
ITÁLIE", „N. LUCEMBURSKO",
„Q. NIZOZEMSKO", „R.
RAKOUSKO",
„T. PORTUGALSKO",
„W. FINSKO",
„X.
ŠVÉDSKO" a „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

iii) za oddíl „D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:
„291. SLOVINSKO - SLOVENSKO
„E. ESTONSKO
Žádné.
292. SLOVINSKO - FINSKO

a)

Invalidní důchody, které byly přiznány před
1. dubnem 2000 podle zákona o státních příspěvcích
a zůstaly zachovány podle zákona o státním důcho
dovém pojištění.

b)

Státní d ů c h o d y přiznané na základě invalidity podle
z á k o n a o státním d ů c h o d o v é m pojištění.

Žádni úmluva.
293. SLOVINSKO - ŠVÉDSKO
Žádné.
c)

294. SLOVINSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Žádné.":
lxxxii) za oddíl „294. SLOVINSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se
vkládají nové oddíly, které znějí:
„295. SLOVENSKO - FINSKO
Žádná úmluva.

Invalidní důchody, které byly p ř i z n á n y podle zákona

o službě v ozbrojených silách, zákona o policejní
službě, zákona o úřadu státního zástupce,- zákona
o statutu soudců, zákona o platech, důchodech
a dalším sociálním zajištění členů Riigikogu a zákona
o funkčních požitcích prezidenta republiky.";

iv) za oddíl „J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

„K. KYPR

296. SLOVENSKO - ŠVÉDSKO

Žádné.

Žádná úmluva.
L.
297.

LOTYŠSKO

SLOVENSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Žádné.";

Čl. 16 odst. 1 druhý pododstavec
důchodech ze dne 1. ledna 1996.

zákona o státních
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LITVA

L.

Žádné.";
v)

M.

v)

Žádné.
MALTA

za oddíl „N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které
znějí:
„O. MAĎARSKO

Žádné.";

Žádné.

vi) za oddíl „R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

P.

POLSKO

vi) za oddíl „R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

vii) za oddíl „T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které
znějí:

„S.

POLSKO
Žádné.";

„U. SLOVINSKO

vii) za oddíl „T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které
znějí:

Žádné.
SLOVENSKO

„U. SLOVINSKO

Žádné.";

k)

MALTA
Žádné";

Žádné.";

V.

LITVA
Žádné.";

.O. MAĎARSKO

„S.

LOTYŠSKO
Žádné.

za oddíl „N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které
znějí:

P.

23.9.2003

Žádné.

Příloha IV část B .Zvláštní systémy pro osoby samostatně
výdělečně činné ve ;smyshi č l 38 odst. 3 a čl. 45 odst. 3 nařízení
č. 1408/71" se mění takto:

V.

SLOVENSKO
Žádné.";

i)

za oddíl „A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:
1)
JR. ČESKÁ REPUBLIKA

Příloha IV část C „Případy uvedené v čl. 46 odst. 1 písm. b)
nařízení, ve kterých lze upustit od výpočtu dávky podle čl. 46
odst. 2 nařízení", se mém takto:

Žádné.";
i)
ii)

pořadí dcravadních oddílů „B. DÁNSKO", „C. NĚMECKO", „D.
ŠPANĚLSKO", „E. FRANCIE", „F. ŘECKO", „G. IRSKO", „H.
ITÁLIE", J .
LUCEMBURSKO", „J. NIZOZEMSKO", „K.
RAKOUSKO", „L. PORTUGALSKO",
„M. FINSKO", „N.
ŠVÉDSKO" a „O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto
oddíly se označují jako . C . DÁNSKO", JD. NĚMECKO", „F.
ŘECKO", „G. ŠPANĚLSKO". „H. FRANCIE", „I. IRSKO", „J.
ITÁLIE", „N. LUCEMBURSKO", „Q. NIZOZEMSKO", „R.
RAKOUSKO", „T. PORTUGALSKO",
„W. FINSKO", „X.
ŠVÉDSKO" a „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

iii) za oddíl „D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:
„E.

ESTONSKO
Žádné.";

iv) za oddíl „J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:
X

za oddíl „A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:
„B. ČESKÁ REPUBLIKA
Invalidní (plné a částečné) a pozůstalostní (vdovské, vdo
vecké a sirotčí) důchody";

ii)

pořadí dosavadních oddílů „B. DÁNSKO", „C. NĚMECKO", „D.
ŠPANĚLSKO", „E. FRANCIE". „F. ŘECKO", „G. IRSKO", „H.
ITÁLIE", „I. LUCEMBURSKO", „J. NIZOZEMSKO",
X
RAKOUSKO", „L. PORTUGALSKO",
„M. FINSKO", „N.
ŠVÉDSKO" a „O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto
oddíly se označují jako „C. DÁNSKO", „D. NĚMECKO", „F.
ŘECKO", „G. ŠPANĚLSKO", „H. FRANCIE", „I. IRSKO". J .
ITÁLIE", „N. LUCEMBURSKO", „Q. NIZOZEMSKO". „R.
RAKOUSKO", „T. PORTUGALSKO",
„W. FINSKO",
X.
ŠVÉDSKO" a „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

iii) za oddíl „D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

KYPR

„E. ESTONSKO

Žádné.

Žádné.";

zákona o veřejném ochránci práv, zákona o službě
v ozbrojených silách, zákona o statutu soudců, zákona
o platech, důchodech a dalším sociálním zajištění členů
Riigikogu
a zákona o funkčních požitcích prezidenta republiky.

iv) za oddíl „J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:
X

KYPR
Všechny žádosti o starobní, invalidní, vdovský a vdovecký
důchod.

L.

d)

Španělské pohřebné a pozůstalostní důchody poskytované
podle obecného a zvláštního systému.

e)

Vdovská podpora na základě vdovského pojištění fran
couzského obecného systému sociálního zabezpečení
nebo systému sociálního zabezpečení pro pracovníky
v zemědělství.

f)

Vdovecký nebo vdovský invalidní důchod podle francouz
ského obecného systému sociálního zabezpečení nebo
systému
sociálního
zabezpečení
pro
pracovníky
v zemědělství, jestliže jsou vypočteny na základě inva
lidního důchodu zemřelého manžela (manželky), vyplá
cené v souladu s čl. 46 odst. 1 písm. a) bodem i).

g)

Nizozemský vdovský důchod podle zákona ze dne
21. prosince 1995 o obecném pojištění pro pozůstalé
nezaopatřené osoby.

h)

Finské státní důchody stanovené podle státního zákona
o důchodech ze dne 8. června 1956 a přiznané podle
přechodných ustanovení státního zákona o důchodech
(č. 547/93) a přídavek k dětskému důchodu v souladu se
zákonem o pozůstalostním důchodu ze dne 17. ledna
1969.

i)

Plný švédský základní důchod přiznaný podle právních
předpisů o základních důchodech, které platily před
1. lednem 1993, a plný základní důchod přiznaný podle
přechodných ustanovení platných od uvedeného dne.

LOTYŠSKO
Žádné.

M.
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LITVA
Žádné.":

v)

za oddíl „N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které
znějí:
„O. M A Ď A R S K O
Žádosti o starobní a invalidní důchod, pokud byl žadatel
pojištěn v Maďarsku alespoň po dobu 20 let. Žádosti
o pozůstalostní dávky, pokud zemřelá osoba pobírala
plný důchod podle maďarského práva.
P.

MALTA
Žádné.";

vi) za oddíl X . RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:
„S.

POLSKO
Všechny ládosti o starobní, invalidní a pozůstalostní
důchod.":

vii) za oddíl „T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které
znějí:
2.
„U. SLOVINSKO
Žádné.
V.

SLOVENSKO

Dávky uvedené v čl. 46b odst. 2 písm. b) nařízení, jejichž
výše se určuje na základě teoretických dob považovaných za
získané mezi dnem vzniku pojistné události a pozdějším
dnem:

a)

Dánské předčasné starobní důchody, jejichž výše je stano
vena v souladu s právními předpisy platnými před
1. říjnem 1984.

b)

Německé invalidní a pozůstalostní důchody, u kterých se
přihlíží k doplňkové době, a německé starobní důchody,
u kterých se přihlíží k již získané doplňkové době.

c)

Italské důchody v případě celkové pracovní neschopnosti
(inabilitř).

d)

Lotyšské invalidní a pozůstalostní důchody, u kterých se
přihlíží k započitatelné době pojištění.

e)

Litevské invalidní a pozůstalostní důchody
pojištění.

f)

Lucemburské invalidní a pozůstalostní důchody.

g)

Slovenské invalidní důchody a částečné invalidní důchody
a pozůstalostní důchody od nich odvozené.

Žádné."
m) V příloze IV se část D nahrazuje tímto:
„Dávky a dohody uvedené v čl. 46b odst. 2 nařízení
1.

Dávky uvedené v čl. 46b odst. 2 písm. a) nařízení, jejichž výše
je nezávislá na délce získaných dob pojištění nebo bydlení:
a)

Dávky v invaliditě stanovené právními předpisy uve
denými v části A této přílohy.

b)

Plná výše dánského starobního důchodu získaného po
deseti letech pobytu osobami, kterým byl přiznán důchod
nejpozději k 1. říjnu 1989.

c)

Estonské státní důchody, které byly přiznány podle
zákona c státním důchodovém pojištění, starobní
důchody přiznané podle zákona o státním auditu, zákona
o policejní službě a zákona o úřadu státního zástupce
a starobní a pozůstalostní důchody přiznané podle

sociálního
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h)

i)

Finské zaměstnanecké důchody, u kterých se berou
v úvahu budoucí doby podle vnitrostátních právních
předpisů.

L.

Švédské invalidní a pozůstalostní důchody, u kterých se
berou v úvahu teoretické doby pojištění, a švédské sta
robní důchody, u kterých se berou v úvahu teoretické
doby již získané.

M.

Severská úmluva
15. června 1992.

o

sociálním

zabezpečení

ze

za oddíl „N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které
znějí:
„O. MAĎARSKO
Žádné.

dne
P.

b)

LITVA
Žádné.";

Dohody uvedené v čl. 46b odst. 2 písm. b) bodě i) nařízení,
které mají zabránit dvojímu nebo vícenásobnému započtení
stejných získaných dob:

a)

LOTYŠSKO
Žádné.

v)
3.

23.9.2003

Dohoda o sociálním zabezpečení ze dne 28. dubna 1997
mezi Spolkovou republikou Německo a Finskem."

MALTA
Žádné.";

vi) za oddíl X
n)

Příloha VI „Zvláštní postupy pro uplatňování právních předpisů
některých členských států" se mění takto:

i)

„S.

RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

POLSKO
Pro účely článku 88 Charty učitelů ze dne 26. ledna
1982, pokud jde o nárok učitelů na předčasný odchod do
důchodu, se doba, po kterou byli učitelé zaměstnáni podle
právních předpisů jiného členského státu, považuje za
dobu zaměstnání podle polských právních předpisů

za oddíl „A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:

„B. ČESKÁ REPUBLIKA

a ukončení p r a c o v n í h o

Žádné.";

ii)

p o m ě r u učitele podle

právních

předpisů jiného členského státu se považuje za ukončení
pracovního poměru podle polských právních předpisů";
vii) za oddíl „T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které
znějí:

pořadí dosavadních oddílů „B. DÁNSKO", „C. NĚMECKO", „D.
ŠPANĚLSKO", X FRANCIE", „F. ŘECKO", „G. IRSKO", „H.
ITÁLIE", „I. LUCEMBURSKO",
„J. NIZOZEMSKO",
X
RAKOUSKO",
„ L PORTUGALSKO",
„M. FINSKO", „N.
ŠVÉDSKO" a „O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto
oddíly se označují jako X . DÁNSKO", „D. NĚMECKO", „F.
ŘECKO". „G. ŠPANĚLSKO", „H. FRANCIE", „I. IRSKO", „J.
ITÁLIE", „N. LUCEMBURSKO",
„Q. NIZOZEMSKO", „R.
RAKOUSKO",
„T. PORTUGALSKO",
,W. FINSKO",
„X.
ŠVÉDSKO" a „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

„U. SLOVINSKO
Žádné.
V.

SLOVENSKO
Žádné.";

iii) za oddíl „D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:
o)
JE.

Příloha VII se nahrazuje tímto:

ESTONSKO
„PŘÍLOHA

VII

Žádné.";
PŘÍPADY, KDY OSOBA S O U Č A S N Ě PODLÉHÁ PRÁVNÍM PŘED
PISŮM DVOU ČLENSKÝCH STÁTŮ
iv) za oddíl „J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:
(čl. 14c odst. 1 písm. b) nařízení)
X

KYPR

Pro účely použití čl. 18 odst. 1, článku 38, čl. 45 odst. 1
až 3, článku 64, čl. 67 odst. 1 a 2 a článku 72 nařízení
na jakékoli období počínající 6. říjnem 1980 nebo později
se týden pojistného období podle právních předpisů
Kyperské republiky stanoví tak, že celkové příjmy rozho
dující pro pojištění za příslušné období se vydělí součtem
týdenního základního příjmu rozhodujícího pro pojištění
za příslušný rok, pokud takto určený počet týdnů nepře
sáhne počet kalendářních týdnů v příslušném období.

1.

Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v Belgii a vyko
nává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

2.

Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v České republice
a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském
státě.

3.

Pokud je osoba, která má bydliště v Dánsku, samostatně
výdělečně činná v Dánsku a vykonává závislou činnost ve kte
rémkoli jiném členském státě.

4.

5.

6.

X

Pro systém úrazového pojištění pro zemědělce a pro systém
starobního po;išténí pro zemědělce: pokud je osoba samo
statně výdělečně činná v zemědělství v Německu a vykonává
závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

L.

Pro systém důchodového pojištění osob samostatně výdělečné
činných: pokud je osoba samostatně výdělečně činná v Řecku
a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském
státě.
Pokud je osoba, která má bydliště ve Španělsku, samostatně
výdělečně činná ve Španělsku a vykonává závislou činnost ve
kterémkoli jiném členském státě.

8.

Pokud je osobí. samostatně výdělečně činná ve Francii a vyko
nává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě
kromě Lucemburska.

M.

LITVA

Žádné.";

v)

Pokud je osoba samostatně výdělečné činná v zemědělství ve
Francii a vykonává závislou činnost v Lucembursku.

za oddíl „N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které
znějí:

„O.

11. Pokud je osolia, která má bydliště na Kypru, samostatně
výdělečně činná na Kypru a vykonává závislou činnost ve kte
rémkoli jiném členském státě.

MAĎARSKO

Žádné.

P.

12. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná na Maltě a vyko
nává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.
13. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v Portugalsku
a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském
státě.

MALTA

Žádné.";

vi)

14. Pokud je osoba, která má bydliště ve Finsku, samostatně
výdělečně činná ve Finsku a vykonává závislou činnost ve kte
rémkoli jiném členském státě.

za oddíl X

„S.
15. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná na Slovensku
a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském
státě.

RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

POLSKO

Žádné.";

16. Pokud je osoba, která má bydliště ve Švédsku, samostatně
výdělečné činr.á ve Švédsku a vykonává závislou činnost ve
kterémkoli jiném členském státě."

vii) za oddíl „T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které
znějí:

Příloha VIII „Systémy, podle kterých se sirotkům poskytují pouze
rodinné přídavky nebo doplňkové nebo zvláštní přídavky (článek
78a nařízení)", se mění takto:
i)

LOTYŠSKO

Žádné.

10. Pokud je osobs samostatně výdělečně činná v Itálii a vykonává
závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

p)

KYPR

Žádné.

Pokud je osoba, která má bydliště v Estonsku, samostatně
výdělečně činná v Estonsku a vykonává závislou činnost ve
kterémkoli jiném členském státě.

7.

9.
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„U.

SLOVINSKO

za oddíl „A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:
JJ.

Žádné.

ČESKÁ REPUBLIKA
Žádné.";

ii)

poradí dosavadních oddílů JL\. DÁNSKO", „C. NĚMECKO", „D.
ŠPANĚLSKO", „E. FRANCIE". X ŘECKO". „G. IRSKO", „H.
ITÁLIE". „I. LUCEMBURSKO", J .
NIZOZEMSKO",
X
RAKOUSKO", „L. PORTUGALSKO",
Jrf. FINSKO", „N.
ŠVÉDSKO" a „O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto
oddíly se označují jako „C. DÁNSKO", „D. NĚMECKO", X
ŘECKO". „G. ŠPANĚLSKO". Jti. FRANCIE", J . IRSKO", . ) .
ITÁLIE", „N. LUCEMBURSKO". „Q. NIZOZEMSKO", X .
RAKOUSKO", „T. PORTUGALSKO",
„W. FINSKO", „X.
ŠVÉDSKO" a „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

iii) za oddíl „D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:
„E.

SLOVENSKO

Žádné.";

2.
31972 R 0574: Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března
1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č.
1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané
osoby, osoby samostatně výdělečné činné a jejich rodinné příslušníky
pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 74, 27.3.1972, s. 1),
pozměněné a aktualizované:

ESTONSKO
Žádné.":

iv)

V.

za oddíl „J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

—

31997 R 0118: nařízením Rady (ES) č. 118/97 ze dne 2.12.1996
(Úř. věst. L 28, 30.1.1997, s. 1),'
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a následně ve znění:

—

iii)

za oddíl „D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

„E.

31997 R 1290: nařízení Rady (ES) č. 1290/97 ze dne 27.6.1997
(Úř. věst. L 176, 4.7.1997, s. 1),

23.9.2003

ESTONSKO

Sotsiaalministeerium (Ministerstvo sociálních věcí), Tallinn.";
—

—

—

31998 R 1223: nařízení Rady (ES) č. 1223/98 ze dne 4.6.1998
(Úř. věst. L 168, 13.6.1998, s. 1),

iv)

za oddíl „J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

„K. KYPR

31998 R 1606: nařízení Rady (ES) č. 1606/98 ze dne 29. 6. 998
(Úř. věst. L 209, 25.7.1998, s. 1),

1.

YnoupYÓc Epycioiac. KCU KOIVOMKÚV AcKpaXiotwv (ministr
práce a sociálního pojištění), AEUKCÚOÍO,

2.

YnoupYÓc YYEÍCU; (ministr zdravotnictví), AcuKcocria.

31999 R 0307: nařízení Rady (ES) č. 307/1999 ze dne 8.2.1999
(Úř. věst. L 38,12.2.1999, s. 1),

—

31999 R 1399: nařízení Rady (ES) č. 1399/1999 ze dne 29.4.1999
(Úř. věst. L 164, 30.6.1999, s. 1),

—

32001 R 0089: nařízení Komise (ES) č. 89/2001 ze dne 17.1.2001
(Úř. věst. L 14, 18.1.2001. s. 16),

L.

LOTYŠSKO

Labklájibas ministrija (Ministerstvo sociálních věcí), Riga.

—

32001 R 1386: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1386/2001 ze dne 5.6.2001 (Uř. věst. L 187, 10.7.2001, s. 1).

—

32002

R

0410:

nařízení

Komise

(ES)

č.

410/2002

ze

M.

LITVA

1.

Socialinés apsaugos ir darbo ministras (ministr
sociálního zabezpečení a práce), Vilnius.

2.

Sveikatos
nius.";

dne

27.2,2002 (Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 17).
v)
a)

Příloha 1 „Příslušné úřady (čl. 1 odst. 1 nařízení a čl. 4 odst. 1
a článek 122 prováděcího nařízení)'' se mění takto:

(ministr

zdraví),

Vil

MAĎARSKO

za oddíl „A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.

1.

Egészségůgyi, Szociális és Családúgyi Minisztérium
(Ministerstvo zdravotnictví a sociálních a rodinných
věcí), Budapest.

2.

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaúgyi Minisztérium
(Ministerstvo zaměstnanosti a práce), Budapest.

3.

Pénzúgyminisztérium (Ministerstvo financí), Budapest.

ČESKÁ REPUBLIKA

1.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha.

2.

Ministerstvo zdravotnictví, Praha.

3.

Ministerstvo obrany, Praha.
P.

4.

MALTA

Ministerstvo vnitra, Praha.

5.

Ministerstvo spravedlnosti, Praha.

6.

Ministerstvo financí, Praha";
vi)

ii)

ministras

za oddíl „N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které
znějí:

„O.
i)

apsaugos

pořadí dosavadních oddílů „B. DÁNSKO". „C. NĚMECKO", „D.
ŠPANĚLSKO", „E. FRANCIE", „F. ŘECKO", „G. IRSKO", „H.
ITÁLIE", „I. LUCEMBURSKO", „J. NIZOZEMSKO", „K.
RAKOUSKO", „L. PORTUGALSKO",
„M. FINSKO", „N.
ŠVÉDSKO" a „O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto
oddíly se označují jako „C. DÁNSKO", „D. NĚMECKO", „F.
ŘECKO", „G. ŠPANĚLSKO". „H. FRANCIE", „I. IRSKO", „J.
ITÁLIE", „N. LUCEMBURSKO", „Q. NIZOZEMSKO", „R.
RAKOUSKO", »T. PORTUGALSKO",
„W. FINSKO", „X.
ŠVÉDSKO" a „ Y . SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

1.

Ministru ghall-Politika Sočjali (ministr sociální poli
tiky), Valletta.

2.

Ministru tas-Sahha (ministr zdraví), Valletta.";

za oddíl „R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

„S.

POLSKO

1.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej
(ministr hospodářství, práce a sociální politiky), Warszawa.

2.

Minister Zdrowia (ministr zdravotnictví), Warszawa.";

Rš~l
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vii) za oddíl „T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které
znějí:
„U. SLOVINSKO
1

Ministrstvo za delo. družino in sociálně zadeve
(Ministerstvo práce, rodiny a sociálních věcí), Ljubljana.

V.

207
SLOVENSKO
1.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Sloven
skej republiky (Ministerstvo práce, sociálních věcí
a rodiny Slovenské republiky), Bratislava.

2.

Ministerstvo
zdravotnictva
Slovenskej
republiky
(Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky), Bra
tislava.".

Ministtsrvo za zdravje (Ministerstvo zdravotnictví),
Ljubljana.

b)

Příloha 2 „Příslušné instituce (čl. 1 písm. o) nařízení a čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení)" se mění takto:
i)

za oddíl „A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:
„B. ČESKÁ REPUBLIKA
1.

2.

3.

Nemoc a mateřství:
a)

Věcné dávky: zdravotní pojišťovna, u které je dotyčná osoba pojištěna;

b)

Peněžité dávky:

i)

obecné: Česká správa sociálního zabezpečení, Praha, a její územní složky;

ii)

pro příslušníky ozbrojených sil:
—

vojáci z povolání: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva obrany;

—

příslušníci policie: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra;

—

příslušníci vězeňské služby: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva spravedlnosti;

—

příslušníci celní správy: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva financí;

Invalidita, stáří a úmrtí (důchody):
a)

obecně: Česká správa sociálního zabezpečení, Praha:

b)

pro příslušníky ozbrojených sil:

—

vojáci z povolání: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva obrany;

—

příslušníci policie: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra;

—

příslušníci vězeňské služby: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva spravedlnosti;

—

příslušníci celní správy: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva financí;

Pracovní úrazy a nemoci z povolání:
a)

věcné dávky: zdravotní pojišťovna, u které je dotyčná osoba pojištěna;

b)

peněžité dávky:

i)

obecně:
—

náhrada škody v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání:
zaměstnavatel nebo pojišťovna, která jedná jeho jménem;
Česká pojišťovna a.s.;
Kooperativa pojišťovna, a.s.;
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ii)

—

důchody: Česká správa sociálního zabezpečení, Praha;

—

krátkodobé dávky: Česká správa sociálního zabezpečení, Praha, a její územní složky;

pro příslušníky ozbrojených sil:
—

vojáci z povolání: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva obrany, Praha;

—

příslušníci policie: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra, Praha;

—

příslušníci vězeňské služby: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva spravedlnosti,
Praha;

—

příslušníci celní správy: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva financí; Praha.

4.

Pohřebné: Určené obecní úřady podle bydliště (pobytu) dotyčné osoby.

5.

Dávky v nezaměstnanosti: Úřady práce podle bydliště (pobytu) dotyčné osoby.

6.

Rodinné dávky: Určené obecní úřady podle bydliště (pobytu) dotyčné osoby.";

ii)

pořadí dosavadních oddílů „B. DÁNSKO", „C. NĚMECKO", „D. ŠPANĚLSKO", „E. FRANCIE", „F. ŘECKO",
„G. IRSKO", „H. ITÁLIE", J . LUCEMBURSKO", „J. NIZOZEMSKO", X RAKOUSKO", „L. PORTUGALSKO",
M. FINSKO", JM. ŠVÉDSKO" a „ O . SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto oddíly se označují jako
„C. DÁNSKO", „D. NĚMECKO", „F. ŘECKO", „G. ŠPANĚLSKO", „H. FRANCIE", „I. IRSKO", „J. ITÁLIE",
„N. LUCEMBURSKO", „Q. NIZOZEMSKO", „R. RAKOUSKO", „T. PORTUGALSKO", „W. FINSKO",
X ŠVÉDSKO" a „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ":

iii)

za oddíl J ) . NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

X

iv)

ESTONSKO
1.

Nemoc a mateřství: Eesti Haigekassa (Estonský fond zdravotního pojištění), Tallinn.

2.

Invalidní, starobní a pozůstalostní důchody: Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění),
Tallinn.

3.

Pracovní úrazy a nemoci z povolání:
a)

náhrada vyplácená podle občanského zákoníku: zaměstnavatelé;

b)

důchody: Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění), Tallinn.

4.

Pohřebné: Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění), Tallinn.

5.

Nezaměstnanost: Tóóturuamet (Rada pro trh práce), Tallinn.

6.

Rodinné dávky: Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění), Tallinn.

7.

Záležitosti související s platbami příspěvků sociálního zabezpečení (sociální daň): Maksuamet
(Rada pro daně), Tallinn.";

za oddíl „J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:
X

KYPR
1.

Věcné dávky: Ynoupyrio YYEÍOC. (Mmisterstvo zdravotnictví), AeuKuoio.

2.

Peněžité dávky: Tuqua Koivuvucúv AoxpaXioaov, Y7toupyrio Epycicriac KCU KOIVŮWHOÚV AoxpaXioEajv
(Odbor sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálního pojištění), AcuKuoia.
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LOTYŠSKO
Příslušnost institucí se řídí ustanoveními lotyšských právních předpisů, pokud není dále stanoveno
jinak.

M.

1.

Ve všech případech s výjimkou věcných dávek zdravotní péče: Valsts sociálás apdrošinášanas
agentura (Agentura státního sociálního pojištění), Riga.

2.

Věcné dávky zdravotní péče: Valsts obligátás veselíbas apdrošinášanas agentura (Agentura státního
povinného sociálního pojištění), Riga.

LITVA
1.

Nemoc a mateřství:
a)

b)

v)

nemoc:

i)

věcné dávky: Valstybiné ligoniu kasa (Státní nemocenský fond), Vilnius;

ii)

peněžité dávky: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu
sociálního pojištění):

mateřství:

i)

věcné dávky: Valstybiné ligoniu kasa (Státní nemocenský fond), Vilnius;

ii)

peněžité dávky: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu
sociálního pojištění), Vilnius.

2.

Invalidita: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního
pojištění), Vilnius.

3.

Stáří, úmrtí (důchody): Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu
sociálního pojištění), Vilnius.

4.

Pracovní úrazy, nemoci z povolání:
a)

věcné dávky: Valstybiné ligoniu kasa (Státní nemocenský fond), Vilnius;

b)

peněžité dávky: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu
sociálního pojištění), Vilnius.

5.

Pohřebné: Savivaldybiu socialiněs paramos skyriai (místní odbory sociální p o m o c i ) .

6.

Nezaměstnanost: Respublikiné darbo birža (Národní úřad pro trh práce), Vilnius.

7.

Rodinné dávky. Savivaldybhi socialiněs paramos skyriai (místní odbory sociální pomoci).";

za oddíl JM. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:
.O. MAĎARSKO
1.

Nemoc a mateřství:
věcné dávky a peněžité dávky: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního
pojištění), Budapest.

2.

Invalidita:
a)

věcné dávky: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění),
Budapest;

b)

peněžité dávky: Országos Nyugdíjbiztosítási Fóigazgatóság (Ústřední správa národního důcho
dového pojištění), Budapest.
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3.

4.
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Stáří, úmrtí (důchody):
a)

starobní důchod - systém sociálního pojištění: Országos Nyugdíjbiztosítási Fóigazgatóság
(Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest;

b)

starobní důchod - soukromý systém: Pénzúgyi Szervezetek Állami Felúgyelete (Úřad státního
finančního dohledu), Budapest;

c)

pozůstalostní důchody: Országos Nyugdíjbiztosítási Fóigazgatóság (Ústřední správa národního
důchodového pojištění), Budapest;

d)

nepříspěvkové dávky ve stáří: Illetékes helyi onkormányzat (příslušný orgán místní správy).

Pracovní úrazy, nemoci z povolám
a)

věcné dávky: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění),
Budapest;

b)

peněžité dávky - pracovní úrazy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdra
votního pojištění), Budapest;

c)

ostatní peněžité dávky: Országos Nyugdíjbiztosítási Fóigazgatóság (Ústřední správa národního
důchodového pojištění), Budapest.

5.

Nezaměstnanost peněžité dávky: Foglalkoztatási Hivatal (Úřad práce), Budapest.

6.

Rodina:
peněžité dávky:

P.

—

Családi pótlék kifizetóhely, ha ilyen kifizetóhely létezik a munkáltatónál (kancelář pro rodinné
přídavky, pokud je u zaměstnavatele zřízena);

—

Államháztartási Hivatal (Úřad veřejných financí);

—

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění).

MALTA
1.

Peněžité dávky: Dipartiment tas-Sigurta' Sočjali (Odbor sociálního zabezpečení), Valletta.

2.

Věcné dávky: Divižjoni tas-Sahha (Sekce zdravotnictví), Valletta.";

ví) za oddíl „ R RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:
„S.

POLSKO
1.

Nemoc a mateřství:
a)

věcné dávky: kasa chorých (nemocenská pokladna), u které je dotyčná osoba pojištěná;

b)

peněžité dávky:

i)

zaměstnavatelé odpovědní za výplatu dávek;

ii)

zemské pobočky Zaklad Ubezpieczeň Spolecznych (Instituce sociálního zabezpečení ZUS) místně příslušné podle sídla zaměstnavatele pojištěnce nebo osoby samostatně
výdělečně činné po dobu trvání pojištění a zemské pobočky Zaklad Ubezpieczeň Spo
lecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) místně příslušné podle místa bydliště
nebo pobytu pojištěnce po skončení pojištění;

iii) oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego (Zemědělský
sociálního zabezpečení - KRUS) místně příslušné podle místa pojištění zemědělce.

fond
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2.

3.

Invalidita, stáří a úmrtí (důchody):
a)

pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících
zemědělců: organizační složky Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (Instituce sociálního zabez
pečení - ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;

b)

pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Spolecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) určené pro spolupráci
s příslušnými institucemi určitých členských států;

c)

pro vojáky z povolání s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu
1999: specializované útvary Ministerstva národní obrany;

d)

pro příslušníky policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní a zahraniční
rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního
poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy;

e)

pro příslušníky vězeňské služby s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po
1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti;

f)

pro soudce a státní zástupce: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti;

Pracovní úrazy a nemoci z povolání:
a)

věcné dávky: kasa chorých (nemocenská pokladna), u které je dotyčná osoba pojištěná:

b)

peněžité dávky:

i)

ii)

pro případ nemoci:
—

zaměstnavatelé odpovědní za výplatu dávek;

—

zemské pobočky Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (Instituce sociálního zabezpečení
- ZUS) místně příslušné podle úředního sídla zaměstnavatele pojištěnce nebo osoby
samostatné výdělečné činné po dobu trvání pojištění a zemské pobočky Zaklad
Ubezpieczen Spolecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) místně příslušné
podle místa bydliště nebo pobytu pojištěnce po skončení pojištění;

—

oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego (Zemědělský fond
sociálního zabezpečení - KRUS) místně příslušné podle místa pojištění zemědělce;

invalidita nebo smrt hlavního živitele:
—

pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné (s výjimkou samostatně hospo
dařících zemědělců) a pro nezaměstnané absolventy škol účastnící se školení nebo
stáže: organizační složky Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (Instituce sociálního
zabezpečení - ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých
členských států;

—

pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpie
czenia Spolecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) určené pro
spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;

—

pro vojáky z povolání s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po
1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva národní obrany;

—

pro příslušníky policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní
a zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastou
pili do služebního poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva
vnitřních věcí a správy;

—

pro příslušníky vězeňské služby s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního
poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti;

—

pro soudce a státní zástupce: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti.
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4.

Pohřebné:
a)

pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné (s výjimkou samostatně hospodařících
zemědělců) a pro nezaměstnané s nárokem na podporu v nezaměstnanosti: zemské pobočky
Zaklad Ubezpieczeň Spotecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) místně příslušné
podle místa bydliště;

b)

pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Spolecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) místně příslušné podle místa
pojištění zemědělce;

c)

pro vojáky z povolání s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu
1999: specializované útvary Ministerstva národní obrany;

d)

pro příslušníky policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní a zahraniční
rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního
poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy;

e)

pro příslušníky vězeňské služby s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po
1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti;

0

pro soudce a státní zástupce: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti;

g)

pro důchodce:

—

organizační složky Zaklad Ubezpieczeň Spolecznych (Instituce sociálního zabezpečení ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;

—

oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego (Zemědělský fond
sociálního zabezpečení - KRUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých
členských států;

—

specializované útvary Ministerstva národní obrany (bývalí vojáci z povolání s výjimkou
těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999);

—

specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy (bývalí příslušníci policie,
Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, Úřadu na ochranu státu, vnitřní a zahra
niční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastoupili do
služebního poměru po 1. lednu 1999):

—

specializované útvary Ministerstva spravedlnosti (bývalí příslušníci vězeňské služby
s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999);

—" specializované útvary Ministerstva spravedlnosti (bývalí soudci a státní zástupci);
h)

5.

6.

pro osoby pobírající předdůchodové dávky a příspěvky:: wojewódzkie urzedy pracy (vojvodské úřady práce) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu.

Nezaměstnanost:
a)

věcné dávky: kasa chorých (nemocenská pokladna), u které je dotyčná osoba pojištěná;

b)

peněžité dávky: wojewódzkie urzedy pracy (vojvodské úřady práce) místně příslušné podle
místa bydliště nebo pobytu.

Rodinné dávky:
a)

pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících
zemědělců:

—

zaměstnavatelé odpovědní za výplatu dávek;

—

zemské pobočky Zaklad Ubezpieczeň Spolecznych (Instituce sociálního zabezpečení ZUS) místně příslušné podle sídla zaměstnavatele pojištěnce nebo osoby samostatně
výdělečně činné;
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b)

pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Spolecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) místně příslušné podle místa
pojištění zemědělce:

c)

pro důchodce:

—

organizační složky Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (Instituce sociálního zabezpečení ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;

—

oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego (Zemědělský fond
sociálního zabezpečení - KRUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých
členských států;

—

specializované útvary Ministerstva národní obrany (bývalí vojáci z povolání s výjimkou
těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999);

—

specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy (bývalí příslušníci policie,
Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, Úřadu na ochranu státu, vnitřní a zahra
niční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastoupili do
služebního poměru po 1. lednu 1999;

—

specializované útvary Ministerstva spravedlnosti (bývalí příslušníci vězeňské
s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999):

—

specializované útvary Ministerstva spravedlnosti (bývalí soudci a státní zástupci);

služby

d)

pro nezaměstnané osoby: wojewódzkie urzedy pracy (vojvodské úřady práce) místně příslušné
podle místa bydliště nebo pobytu;

e)

pro ostatní kategorie osob:

—

ošrodki pomocy spolecznej (střediska sociální pomoci) v obci bydliště;

—

powiatowe centra pomocy rodzinie (okresní střediska rodinné pomoci) místně příslušná
podle místa bydliště;"

vii) za oddíl .T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:
„U. SLOVINSKO
1.

Peněžité dávky:
a)

N e m o c e n s k á a pohřebné: Z á v o d za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav z d r a 

votního pojištění):

2.

b)

Stáří, invalidita a úmrtí: Závod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Slovinský
ústav důchodového a invalidního pojištění);

c)

Nezaměstnanost: Závod Republike Slovenije za zaposlovanje (Slovinský úřad zaměstnanosti);

d)

Rodinné a mateřské dávky: Center za sociálno delo - centralna enota Bežigrad (Středisko
sociální práce - Ústřední jednotka Bežigrad).

Věcné dávky
Nemoc a mateřství: Závod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav zdravotního
pojištění).

V.

SLOVENSKO
1.

Nemoc a mateřství:
A.

Peněžité dávky:

a)

obecně: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

Úřední věstník Evropské unie

214

B.
2.

3.

b)

pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska: Vojenský úrad
sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c)

pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra Slovenské republiky: Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpoč
tové organizace Vojsk ministerstva vnitra v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky);

d)

pro příslušníky Policejního sboru: Rozpočtové a příspěvkové organizácie Policajného
zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové a příspěvkové orga
nizace Policejního sboru v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky);

e)

pro příslušníky Železniční policie: Generálně riaditelstvo Železničnej policie (Generální
ředitelství Železniční policie), Bratislava;

f)

pro příslušníky Slovenské informační služby. Slovenská informačná služba (Slovenská
informační služba),

g)

pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže: Generálně riaditelstvo Zboru vázenskej
a justičnej stráže (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže), Bratislava;

h)

pro celníky: Colné riaditelstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky),
Bratislava.

Věcné dávky zdravotní pojišťovny.

InvaUdita:
a)

obecně: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b)

pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska: Vojenský úrad
sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c)

pro příslušníky Policejního sboru a pro vojáky z povolám Vojsk ministerstva vnitra Slovenské
republiky: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministerstvo vnitra Slovenské republiky),
Bratislava;

d)

pro pnslušníky Železniční policie: Generálně riaditelstvo Železničnej policie (Generální ředi
telství Železniční policie), Bratislava;

e)

pro příslušníky Slovenské informační služby: Slovenská informačná služba (Slovenská infor
mační služba), Bratislava;

f)

pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže: Generálně riaditelstvo Zboru vázenskej
a justičnej stráže (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže), Bratislava;

g)

pro celníky: Colné riaditelstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky),
Bratislava.

Dávky ve stáří:
a)

obecně: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b)

pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska: Vojenský úřad
sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c)

pro příslušníky Policejního sboru a pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra Slovenské
republiky: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministerstvo vnitra Slovenské republiky),
Bratislava;

d)

pro pnslušníky Železniční policie: Generálně riaditelstvo Železničnej policie (Generální ředi
telství Železniční policie), Bratislava;

e)

pro příslušníky Slovenské informační služby. Slovenská informačná služba (Slovenská infor
mační služba), Bratislava;
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f)

pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže: Generálně riaditefstvo Zboru vázenskej
a justičnej stráže (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže), Bratislava;

g)

pro celníky: Colné riaditelstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky),
Bratislava.

Pozůstalostní dávky:
a)

obecně: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b)

pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska: Vojenský úrad
sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c)

pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra Slovenské republiky: Rozpočtové organizácie
vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové orga
nizace Vojsk ministerstva vnitra v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky);

d)

pro příslušníky Železniční policie: Generálně riaditelstvo Železničnej policie (Generální ředi
telství Železniční policie), Bratislava:

e)

pro příslušníky Slovenské informační služby: Slovenská informačná služba (Slovenská infor
mační služba), Bratislava;

0

pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže: Generálně riaditelstvo Zboru vázenskej
a justičnej stráže (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže), Bratislava;

g)

pro celníky: Colné riaditelstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky),
Bratislava.

Pracovní úrazy a nemoci z povolání:
A.

Peněžité dávky:

a)

obecně: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b)

pro vojáky z povolám Armády Slovenské republiky a Železničního vojska: Vojenský úrad
sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c)

pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra Slovenské republiky: Rozpočtové organi
zácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpoč
tové organizace Vojsk ministerstva vnitra v rámci Ministerstva vnitra Slovenské repub
liky);

d)

pro příslušníky Policejního sboru: R o z p o č t o v é a příspěvkové organizácie

Policajného

zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové a příspěvkové orga

nizace Policejního sboru v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republik)');

B.
6.

e)

pro pnslušníky Železniční policie: Generálně riaditelstvo Železničnej policie (Generální
ředitelství Železniční policie), Bratislava;

f)

pro příslušmky Slovenské informační služby: Slovenská informačná služba (Slovenská
mformační služba), Bratislava;

g)

pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže: Generálně riaditelstvo Zboru vázenskej
a justičnej stráže (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže), Bratislava.

Věcné dávky zdravotní pojišťovny.

Pohřebné:
a)

příspěvek na pohřeb obecně: okresní úřady:

b)

pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska: Vojenský úrad
sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;
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pro příslušníky Policejního sboru a pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra Slovenské
republiky: Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky (Rozpočtové a příspěvkové organizace v rámci Ministerstva vnitra Slovenské repu
bliky).

7.

Nezaměstnanost: Národný úrad práce (Národní úřad práce), Bratislava.

8.

Rodinné dávky:
a)

pro zaměstnance: zaměstnavatelé;

b)

pro osoby samostatně výdělečně činné a pro důchodce: Sociálna poisťovňa
pojišťovna), Bratislava;

c)

pro ostatní osoby: okresní úřady."

(Sociální

Příloha 3 instituce místa bydliště nebo instituce místa pobytu (čl. 1 písm. p) nařízení a čl. 4 odst. 3 provádě
cího nařízení)" se mění takto:
i)

za oddíl «A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:
„B.

il)

;
iii)

1.

Věcné dávky: zdravotní pojišťovna (podle volby).

2.

Peněžité dávky:
a)

v nemoci a mateřství: Česká správa sociálního zabezpečení, Praha, a její územní složky;

b)

v invaliditě, stáří a úmrtí (důchody): Česká správa sociálního zabezpečení, Praha, a její územní
složky;

c)

při pracovních úrazech a nemocech z povolání: Česká správa sociálního zabezpečení, Praha,
a její územní složky;

d)

v nezaměstnanosti: Úřady práce podle bydliště (pobytu) dotyčné osoby;

e)

rodinné a ostatní dávky: Určené obecní úřady podle bydliště (pobytu) dotyčné osoby.";

pořadí dosavadních oddílů „B. DÁNSKO", „C. NĚMECKO", „D. ŠPANĚLSKO", X FRANCIE", „F. ŘECKO",
„G. IRSKO", „H. ITÁLIE", „I. LUCEMBURSKO", ,J. NIZOZEMSKO", „K. RAKOUSKO", „L. PORTUGALSKO",
„M. FINSKO", „N. ŠVÉDSKO"a „O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVTse mění a tyto oddíly se označují jako
„ C DÁNSKO", J ) . NĚMECKO", „F. ŘECKO", „G. ŠPANĚLSKO", „H. FRANCIE", .1. IRSKO", J . ITÁLIE",
„N. LUCEMBURSKO", „ 9 . NIZOZEMSKO", „R. RAKOUSKO", „T. PORTUGALSKO", „W. FINSKO",
J í . ŠVÉDSKO"a „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";
za oddíl J). NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:
„E.

iv)

ČESKÁ REPUBLIKA

ESTONSKO
1.

Nemoc a mateřství: Eesti Haigekassa (Národní fond zdravotního pojištěni);

2.

Invalidní, starobní a pozůstalostní důchody, pohřebné a rodinné dávky: Sotsiaalkindlustusamet
(Rada sociálního pojištění);

3.

Nezaměstnanost: místní úřad práce.";

za oddíl „J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:
„K. KYPR
1.

Věcné dávky: Ynoupvrio Yvciac,, (Ministerstvo zdravotnictví), AtuKucria;

2.

Peněžité dávky: Tur|ua Koivuvucúv AoxpoAio&úv, Ynoupyrio Epvaoiac K U KOIVWVIKWV AcKpaXioeuv,
(Odbor sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálního pojištění), AEUKIÚOÍO.
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j
L.

M.

LOTYŠSKO
1.

Ve všech případech s výjimkou věcných dávek zdravotní péče: Valsts sociálás apdrošinášanas
agentura (Agentura státního sociálního pojištění), Riga.

2.

Věcné dávky zdravotní péče: Valsts obligátás veselíbas apdrošinášanas agentura (Agentura státního
povinného sociálního pojištění), Riga.

LITVA
1.

Nemoc a mateřství:
a)

b)

v)

nemoc:

i)

věcné dávky: Teritorinés ligoniu kasos (Územní nemocenský fond):

ii)

peněžité dávky: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu
sociálního pojištění);

mateřství:

i)

věcné dávky: Teritorinés ligoniu kasos (Územní nemocenský fond);

ii)

peněžité dávky: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu
sociálního pojištění), Vilnius.

2.

Invalidita: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního
pojištění), Vilnius.

3.

Stáří, úmrtí (důchody): Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu
sociálního pojištění), Vilnius.

4.

Pracovní úrazy a nemoci z povolání:
a)

věcné dávky: Teritorinés ligoniu kasos (Územní nemocenský fond);

b)

peněžité dávky: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu
sociálního pojištění), Vilnius.

5.

Pohřebné: Savivaldybiu socialinés paramos skyriai (místní odbory sociální pomoci).

6.

Nezaměstnanost: Respublikiné darbo birža (Národní úřad pro trh práce), Vilnius.

7.

Rodinné dávky: Savivaldybiu socialinés paramos skyriai (místní odbory sociální pomoci).";

za oddíl Ji.

LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

.O. MAĎARSKO

I.

uNSTrrUCE MÍSTA BYDLIŠTĚ
1.

Nemoc a mateřství:
Věcné dávky a peněžité dávky: Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (župní
pobočka Národního fondu zdravotního pojištění).

2.

Iqvalidita:

a)

Věcné dávky: Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (župní pobočka
Národního fondu zdravotního pojištění);

b)

Peněžité dávky: Országos Nyugdíjbiztosítási Fóigazgatóság (Ústřední správa národního
důchodového pojištění).
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3.

4.

5.
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Stáří, úmrtí (důchody):
a)

starobní důchod - systém sociálního pojištění: Országos Nyugdíjbiztosítási Fóigazgatóság
(Ústřední správa národního důchodového pojištění);

b)

starobní důchod - soukromý systém: Pénzúgyi Szervezetek Állami Felůgyelete (Úřad
státního finančního dohledu), Budapest;

c)

pozůstalostní důchody: Országos
národního důchodového pojištění);

d)

nepříspěvkové dávky ve stáří: illetékes helyi ónkormányzat (příslušný orgán místní
správy).

Nyugdíjbiztosítási

Fóigazgatóság

(Ústřední správa

Pracovní úrazy a nemoci z povolání:
a)

Věcné dávky: Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (župní pobočka
Národního fondu zdravotního pojištění);

b)

Peněžité dávky - pracovní úrazy Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond
zdravotního pojištěni"), Budapest;

c)

Ostatní peněžité dávky: Országos Nyugdíjbiztosítási Fóigazgatóság (Ústřední správa
národního důchodového pojištění).

Nezaměstnanost:
Peněžité dávky: Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaúgyi kózpontja (župní pobočka Úřadu
práce).

6.

Rodina:
Peněžité dávky:

II.

—

Családi pótlék kifizetóhely, ha ilyen kifizetóhely létezik a munkáltatónál (kancelář pro
rodinné přídavky, pokud je u zaměstnavatele zřízena);

—

Terúleti Államháztartás - i Hivatal (Oblastní úřad veřejných financí);

—

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest.

INSTITUCE MÍSTA POBYTU
1.

Nemoc a mateřství:
Věcné dávky a peněžité dávky: Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (župní
pobočka Národního fondu zdravotního pojištění).

2.

3.

Invalidita:
a)

Věcné dávky: Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (župní pobočka
Národního fondu zdravotního pojištění);

b)

Peněžité dávky: Országos Nyugdíjbiztosítási Fóigazgatóság (Ústřední správa národního
důchodového pojištění).

Stáří, úmrtí (důchody):
a)

starobní důchod - systém sociálního pojištění: Országos Nyugdíjbiztosítási Fóigazgatóság
(Ústřední správa národního důchodového pojištění);'

b)

starobní důchod - soukromý systém: Pénzúgyi Szervezetek Állami Felůgyelete (Úřad
státního finančního dohledu), Budapest;

c)

pozůstalostní důchody: Országos Nyugdíjbiztosítási
národního důchodového pojištění);

Fóigazgatóság

(Ústřední správa
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nepříspěvkové dávky ve stáří: Illetékes helyi ónkormányzat (příslušný orgán místní
správy).

Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

a)

Věcné dávky: Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (župní pobočka
Národního íondu zdravotního pojištění);

b)

Peněžité dávky - úrazová nemocenská: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní
fond zdravotního pojištění), Budapest;

c)

Ostatní peněžité dávky: Országos Nyugdíjbiztosítási Fóigazgatóság
národního důchodového pojištění).

(Ústřední správa

Nezaměstnanost:
Peněžité dávky: Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaúgyi kózpontja (župní pobočka Úřadu
práce).

6.

Rodinné dávky:
Peněžité dávky:

P.

—

Családi pótlék kifizetóhely, ha ilyen kifizetóhely létezik a munkáltatónál (kancelář pro
rodinné přídavky, pokud je u zaměstnavatele zřízena);

—

Terůleti Allamháztartási Hivatal (Oblastní úřad veřejných financí);

—

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištěni*), Budapest.

MALTA
1.

Peněžité dávky: Dipartiment tas-Sigurtá Sočjali (Odbor sociálního zabezpečení), Valletta.

2.

Věcné dávky: Divižjoni tas-Sahha (Sekce zdravotnictví), Valletta.";

vi) za oddíl „R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:
„S.

POLSKO
1.

2.

Nemoc a mateřství:
a)

věcné dávky: kasa chorých (nemocenská pokladna), u které je dotyčná osoba pojištěná nebo
registrovaná;

b)

peněžité dávky:

i)

pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospo
dařících zemědělců: zemské pobočky Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (Instituce
sociálního zabezpečení - ZUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu;

ii)

pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpiecze
nia Spolecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) místně příslušné
podle místa bydliště nebo pobytu.

Invalidita, stáří a úmrtí (důchody):
a)

pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících
zemědělců: organizační složky Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (Instituce sociálního zabez
pečení - ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;

b)

pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Spolecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) určené pro spolupráci
s příslušnými institucemi určitých členských států;
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3.

c)

pro vojáky z povolání s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu
1999: specializované útvary Ministerstva národní obrany;

d)

pro příslušníky policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní a zahraniční
rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního
poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy;

e)

pro příslušníky vězeňské služby s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po
1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti;

i)

pro soudce a státní zástupce: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti.

Pracovní úrazy a nemoci z povolání:
a)

věcné dávky: kasa chorých (nemocenská pokladna), u které je dotyčná osoba pojištěná nebo
registrovaná;

b)

peněžité dávky:

i)

ii)

4.

pro případ nemoci:
—

zemské pobočky Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (Instituce sociálního zabezpečení
- ZUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu;

—

oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego (Zemědělský fond
sociálního zabezpečení - KRUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu;

invalidita nebo smrt h l a v n í h o živitele:

—

pro* zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné .(s výjimkou samostatně hospo
dařících zemědělců) a pro nezaměstnané absolventy škol účastnící se školení nebo
stáže: organizační složky Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (Instituce sociálního
zabezpečení - ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých
členských států;

—

pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpie
czenia Spolecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) určené pro
spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;

—

pro vojáky z povolání s výjimkou těch. kteří nastoupili do služebního poměru po
1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva národní obrany;

—

pro příslušníky policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní
a zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastou
pili do služebního poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva
vnitřních věcí a správy;

—

pro příslušníky vězeňské služby s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního
poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti;

—

pro soudce a státní zástupce: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti.

Pohřebné:
a)

pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné (s výjimkou samostatně hospodařících
zemědělců) a pro nezaměstnané osoby s nárokem na podporu v nezaměstnanosti: zemské
pobočky Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) místně
příslušné podle místa bydliště;

b)

pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Spolecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) místně příslušné podle místa
pojištění zemědělců;

c)

pro vojáky z povolání s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu
1999: specializované útvary Ministerstva národní obrany;
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d)

pro pnslušníky policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní a zahraniční
rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního
poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy;

e)

pro pnslušníky vězeňské služby s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po
1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti;

f)

pro soudce a státní zástupce: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti;

g)

pro důchodce:

h)

—

organizační složky Zaklad Ubezpieczeň Spolecznych (Instituce sociálního zabezpečení ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;

—

oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego (Zemědělský fond
sociálního zabezpečení - KRUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých
členských států;

—

specializované útvary Ministerstva národní obrany (bývalí vojáci z povolání s výjimkou
těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999);

—

specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy (bývalí příslušníci policie,
Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, Úřadu na ochranu státu, vnitřní a zahra
niční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastoupili do
služebního poměru po 1. lednu 1999);

—

specializované útvary Ministerstva spravedlnosti (bývalí příslušníci vězeňské
s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999):

—

specializované útvary v rámci Ministerstva spravedlnosti (bývalí soudci a státní zástupci):

služby

pro osoby pobírající předdůchodové dávky a příspěvky:
wojewódzkie urzedy pracy (vojvodské úřady práce) místně příslušné podle místa bydliště
nebo pobytu.

5.

6.

Nezaměstnanost:
a)

věcné dávky: kasa chorých (nemocenská pokladna), u které je dotyčná osoba pojištěná nebo
registrovaná;

b)

peněžité dávky: wojewódzkie urzedy pracy (vojvodské úřady práce) místně příslušné podle
místa bydliště nebo pobytu.

Rodinné dávky:
a)

pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatné hospodařících
zemědělců: zemské pobočky Zaklad Ubezpieczeň Spolecznych (Instituce sociálního zabezpe
čení - ZUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu;

b)

pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Spolecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) místně příslušné podle místa
bydliště nebo pobytu;

c)

pro důchodce:

—

organizační složky Zaklad Ubezpieczeň Spolecznych (Instituce sociálního zabezpečení ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;

—

oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego (Zemědělský fond
sociálního zabezpečení - KRUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých
členských států;

—

specializované útvary Ministerstva národní obrany (bývalí vojáci z povolání s výjimkou
těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999);
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—

specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy (bývalí příslušníci policie,
Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, Úřadu na ochranu státu, vnitřní a zahra
niční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastoupili do
služebního poměru po 1. lednu 1999);

—

specializované útvary Ministerstva spravedlnosti (bývalí příslušníci vězeňské služby
s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999);

—

specializované útvary v rámci Ministerstva spravedlnosti (bývalí soudci a státní zástupci);

d)

pro nezaměstnané osoby: wojewódzkie urzedy pracy (vojvodské úřady práce) místně příslušné
podle místa bydliště nebo pobytu;

e)

pro ostatní kategorie osob:

—

ošrodki pomocy spolecznej (střediska sociální pomoci) v obci bydliště:

—

powiatowe centra pomocy rodzinie (okresní střediska rodinné pomoci) místně příslušná
podle místa bydliště;"

vii) za oddíl „T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:
„U. SLOVINSKO
1.

2.

Peněžité dávky:
a)

Nemocenská a pohřebné: Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije
(oblastní pobočka Slovinského ústavu zdravotního pojištění);

b)

Stáří, invalidita a úmrtí: Z á v o d z a pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Slovinský
ústav důchodového a invalidního pojištění), Ljubljana;

c)

Nezaměstnanost: Območna enota Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. (oblastní
pobočka Slovinského úřadu zaměstnanosti);

d)

Rodinné dávky: Center za sociálno delo - centralna enota Bežigrad (Středisko sociální práce Ústřední jednotka Bežigrad).

Věcné dávky:
Nemoc a mateřství: Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (oblastní
pobočka Slovinského ústavu zdravotního pojištění).

V.

SLOVENSKO
1.

Nemoc a mateřství:
A.

Peněžité dávky:

a)

obecně: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b)

pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska: Vojenský úrad
sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c)

pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra Slovenské republiky: Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpoč
tové organizace Vojsk ministerstva vnitra v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky);

d)

pro příslušníky Policejního sboru: Rozpočtové a příspěvkové organizácie Policajného
zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové a příspěvkové orga
nizace Policejního sboru v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky);

e)

pro příslušníky Železniční policie: Generálně riaditelstvo Železničnej policie (Generální
ředitelství Železniční policie), Bratislava;
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B.
2.

3.

f)

pro příslušníky Slovenské informační služby: Slovenská informačná služba (Slovenská
informační služba), Bratislava;

g)

pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže: Generálně riaditelstvo Zboru vázenskej
a justičnej stráže (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže), Bratislava;

h)

pro celníky: Colné riaditelstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky),
Bratislava.

Věcné dávky: zdravotní pojišťovny.

Invalidita:
a)

obecně: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b)

pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska: Vojenský úrad
sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c)

pro příslušníky Policejního sboru a pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra: Minister
stvo vnútra Slovenskej republiky (Ministerstvo vnitra Slovenské republiky), Bratislava;

d)

pro pnslušníky Železniční policie: Generálně riaditelstvo Železničnej policie (Generální ředi
telství Železniční policie), Bratislava;

e)

pro pnslušníky Slovenské informační služby: Slovenská informačná služba (Slovenská infor
mační služba), Bratislava;

f)

pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže: Generálně riaditelstvo Zboru vázenskej
a justičnej stráže (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže), Bratislava;

g)

pro celníky: Colné riaditelstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky),
Bratislava.

Dávky ve stáří:
a)

obecně: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b)

pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska: Vojenský úrad
sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c)

pro příslušníky Policejního sboru a pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra Slovenské
republiky: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministerstvo vnitra Slovenské republiky),
Bratislava;

d)

pro příslušníky Železniční policie: Generálně riaditelstvo Železničnej policie (Generální ředi

telství Železniční policie), Bratislava;
e)

pro příslušníky Slovenské informační služby: Slovenská informačná služba (Slovenská infor

mační služba), Bratislava;

4.

f)

pro pnslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže: Generálně riaditelstvo Zboru vázenskej
a justičnej stráže (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže), Bratislava;

g)

pro celníky: Colné riaditelstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky),
Bratislava.

Pozůstalostní dávky:
a)

obecně: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b)

pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska: Vojenský úrad
sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;
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5.

c)

pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra Slovenské republiky: Rozpočtové organizácie
vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové orga
nizace Vojsk ministerstva vnitra v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky);

d)

pro příslušníky Železniční policie: Generálně riaditelstvo Železničnej policie (Generální ředi
telství Železniční policie), Bratislava;

e)

pro příslušníky Slovenské informační služby: Slovenská informačná služba (Slovenská infor
mační služba), Bratislava;

f)

pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže: Generálně riaditelstvo Zboru vázenskej
a justičnej stráže (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže), Bratislava;

g)

pro celníky: Colné riaditelstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky),
Bratislava.

Pracovní úrazy a nemoci z povolání:
A.

6.

23.9.2003

Peněžité dávky:
a)

obecně: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava:

b)

pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska: Vojenský úrad
sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c)

pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra Slovenské republiky: Rozpočtové organi
zácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpoč
tové organizace Vojsk ministerstva vnitra v rámci Ministerstva vnitra Slovenské repu
bliky);

d)

pro příslušníky Policejního sboru: Rozpočtové a příspěvkové organizácie Policajného
zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové a příspěvkové orga
nizace Policejního sboru v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky);

e)

pro příslušníky Železniční policie: Generálně riaditelstvo Železničnej policie (Generální
ředitelství Železniční policie), Bratislava;

f)

pro příslušníky Slovenské informační služby: Slovenská informačná služba (Slovenská
informační služba), Bratislava;

g)

pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže: Generálně riaditelstvo Zboru vázenskej
a justičnej stráže (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže), Bratislava;

h)

pro celníky: Colné riaditelstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky),
Bratislava.

Pohřebné:
a)

příspěvek na pohřeb obecně: okresní úřady;

b)

pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska: Vojenský úrad
sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c)

pro příslušníky Policejního sboru a pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra Slovenské
republiky: Rozpočtové a příspěvkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky (Rozpočtové a příspěvkové organizace v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky).

7.

Nezaměstnanost: Národný úřad práce - okresně úřady práce (Národní úřad práce - okresní úřady
práce).

8.

Rodinné dávky:
a)

pro zaměstnance: zaměstnavatelé;

b)

pro osoby samostatně výdělečně činné a pro důchodce: Sociálna poisťovňa
pojišťovna), Bratislava;

c)

pro ostatní osoby: okresní úřady."

(Sociální
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^říloha 4 „Styčná místa (čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 4 a článek 122 prováděcího nařízení)" se mění takto:
)

za oddíl „A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:
„B.

ČESKÁ REPUBLIKA
1.

Věcné dávky: Centrum mezistátních úhrad, Praha.

2.

Peněžité dávky:
a)

v nemoci a mateřství: Česká správa sociálního zabezpečení, Praha;

b)

v invaliditě, stáří, pri úmrtí (důchody): Česká správa sociálního zabezpečení, Praha;

c)

při pracovních úrazech a nemocech z povolání hrazených zaměstnavatelem: Ministerstvo
práce a sociálních věcí, Praha;

d)

v nezaměstnanosti: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Správa služeb zaměstnanosti, Praha;

e)

rodinné a ostatní dávky: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha.";

i)

pořadí dosavadních oddílů „B. DÁNSKO", „C.
„G. IRSKO", „H. ITÁLIE". J . LUCEMBURSKO",
„M. FINSKO", „N. ŠVÉDSKO" a „O. SPOJENÉ
DÁNSKO", „D. NĚMECKO", „F. ŘECKO". „G.
LUCEMBURSKO", „Q. NIZOZEMSKO", „R.
ŠVÉDSKO" a „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

:ii)

za oddíl „D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:
„E.

v)

NĚMECKO", „D. ŠPANĚLSKO", „E. FRANCIE", „F. ŘECKO".
„J. NIZOZEMSKO", „K. RAKOUSKO", „L. PORTUGALSKO",
KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto oddíly se označují jako „C.
ŠPANĚLSKO", „H. FRANCIE", „I. IRSKO", „J. ITÁLIE", „N.
RAKOUSKO", „T. PORTUGALSKO", „W. FINSKO", „X.

ESTONSKO
1.

Nemoc a mateřství: Eesti Haigekassa (Národní fond zdravotního pojištěni).

2.

Invalidní, starobní a pozůstalostní důchody, pohřebné a rodinné dávky: Sotsiaalkindlustusamet
(Rada sociálního pojištění).

3.

Nezaměstnanost: Tóoturuamet (Rada pro trh práce).";

za oddíl „J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:
X

L.

M.

KYPR
1.

Věcné dávky: Ynoupvrio Yyriac, Iatpitcec YnnpEotec (Ministerstvo zdravotnictví,
služby), AeuKuoiu.

Zdravotnické

2.

Peněžité dávky: Tur]ua KOIVOMKCOV AcnpaXiaEuv, Ynoupyrio Epycioiac KCU KOIVUVIKCOV AocpaXiaeuv
(Odbor sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálního pojištění), AeuKcooia.

LOTYŠSKO
1.

Ve všech případech s výjimkou věcných dávek zdravotní péče: Valsts sociálás apdrošinášanas
agentura (Agentura státního sociálního pojištění), Riga.

2.

Věcné dávky zdravotní péče: Valsts obligátás vesellbas apdrošinášanas agentura (Agentura státního
povinného sociálního pojištění), Riga.

LITVA
1.

Nemoc a mateřství:
a)

věcné dávky: Valstybiné ligoniu kasa (Státní nemocenský fond), Vilnius;

b)

peněžité dávky: Valstybinio
sociálního pojištění), Vilnius.

socialinio draudimo

fondo valdyba

(Rada Státního

fondu
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v)

2.

Invalidita, stáří, úmrtí (důchody): Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního
fondu sociálního pojištění), Vilnius.

3.

Pracovní úrazy a nemoci z povolání: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada
Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius.

4.

Pohřebné: Socialinés apsaugos ir darbo ministerija (Ministerstvo sociálního zabezpečení a práce),
Vilnius.

5.

Nezaměstnanost: Respublikiné darbo birža (Národní úřad pro trh práce), Vilnius.

6.

Rodinné dávky: Socialinés apsaugos ir darbo ministerija (Ministerstvo sociálního zabezpečení
a práce), Vilnius.";

za oddíl „N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:
„O. MAĎARSKO
1.

Nemoc a mateřství:
Věcné dávky a peněžité dávky: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního
pojištění), Budapest.

2.

3.

4.

5.

Invalidita:
a)

Věcné dávky: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění),
Budapest;

b)

Peněžité dávky: Országos Nyugdíjbiztosítási Fóigazgatóság (Ústřední správa národního důcho
dového pojištění), Budapest.

Stáří, úmrtí (důchody):
a)

starobní důchod - systém sociálního pojištění: Országos Nyugdíjbiztosítási Fóigazgatóság
(Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest;

b)

starobní důchod - soukromý systém: Pénzúgyi Szervezetek Allami Felůgyelete (Úřad státního
finančního dohledu), Budapest;

c)

pozůstalostní důchody: Országos Nyugdíjbiztosítási Fóigazgatóság (Ústřední správa národního
důchodového pojištění), Budapest.

Pracovní úrazy a nemoci z povolání:
a)

věcné dávky: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravomího pojištění),
Budapest;

b)

peněžité dávky - úrazová nemocenská: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond
zdravotního pojištění), Budapest;

c)

ostatní peněžité dávky: Országos Nyugdíjbiztosítási Fóigazgatóság (Ústřední správa národního
důchodového pojištění), Budapest.

Nezaměstnanost:
peněžité dávky: Foglalkoztatási Hivatal (Úřad práce). Budapest.

6.

Rodinné dávky:
peněžité dávky: Államháztartási Hivatal (Úřad veřejných financí), Budapest;
—

příspěvek při narození dítěte a podpora v mateřství: Országos Egészségbiztosítási Pénztár
(Národní fond zdravotního pojištění), Budapest.
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MALTA
Dipartiment tas-Sigurtá Sočjali (Odbor sociálního zabezpečení), Valletta.";

vi) za oddíl „R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:
»S. POLSKO
1.

Věcné dávky:
—

2.

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Rozliczeň Miedzynarodowych (Ministerstvo zdravotnictví - Úřad
pro mezinárodní úhrady), Warszawa.

Peněžité dávky:
a)

v nemoci, mateřství, invaliditě, stáří, při úmrtí, pracovních úrazech a nemocech z povolání:

—

Zaklad Ubezpieczeň Spolecznych - Centrála (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS
ústředí"), Warszawa;

-

—

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego - Centrála (Instituce sociálního zabezpečení
- ZUS - ústředí"), Warszawa;

b)

v nezaměstnanosti: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (Ministerstvo hospo
dářství, práce a sociální politiky - MGPiPS), Warszawa;

c)

rodinné dávky a ostatní nepříspěvkové dávky: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo
lecznej (Ministerstvo hospodářství, práce a sociální politiky - MGPiPS), Warszawa.":

'•ii) za oddíl „T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:
„U. SLOVINSKO

V.

1.

Nemoc a mateřství: Závod za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav zdravotního
pojištění), Ljubljana.

2.

Stáří, invalidita a úmrtí: Závod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Slovinský
ústav důchodového a invalidního pojištění), Ljubljana.

3.

Nezaměstnanost: Závod Republike Slovenije za zaposlovanje (Slovinský úřad zaměstnanosti),
Ljubljana.

4.

Rodinné a mateřské dávky: Ministrstvo za delo. družino in sociálně zadeve (Ministerstvo práce,
rodiny a sociálních věcí), Ljubljana.

5.

Pohřebné: Závod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav zdravotního pojištění),
Ljubljana.

SLOVENSKO
1.

2.

Peněžité dávky:
a)

Nemoc a mateřství: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b)

Invalidní dávky: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

c)

Dávky ve stáří: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

d)

Pozůstalostní dávky: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

e)

Pracovní úrazy a nemoci z povolám: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

0

Pohřebné: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministerstvo
práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky), Bratislava;

g)

Nezaměstnanost: Národný úřad práce (Národní úřad práce), Bratislava;

h)

Rodinné dávky: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Minister
stvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské repubbky), Bratislava.

Věcné dávky: Všeobecná zdravotná poisťovňa (Všeobecná zdravotní pojišťovna), Bratislava."
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Příloha 5 „Prováděcí ustanovení dvoustranných úmluv, která zůstá
vají použitelná (čl. 4 odst. 5, článek 5, čl. 53 odst. 3, článek 104,
čl. 105 odst. 2 a články 116, 121 a 122 prováděcího nařízení)*', se
mění takto:

vii)

dosavadní oddíl „9. BELGIE - NIZOZEMSKO" se označuje
jako „16. BELGIE - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se
označuje takto:
„17.

i)

před oddíl „1. BELGIE - DÁNSKO" se vkládá nový oddíl,
který zní:
„1.

viii)

23.9.2003

BELGIE - RAKOUSKO";

za oddíl „17. BELGIE - RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl,
který zní:

BELGIE - ČESKÁ REPUBLIKA
„18.

BELGIE - POLSKO

Žádná úmluva.";
Žádné.";
ii)

dosavadní oddíl „1. BELGIE - DÁNSKO" se označuje jako
„2. BELGIE - DÁNSKO" a následující oddíl se označuje
takto:
„3.

iii)

ix)

BELGIE - NĚMECKO".

dosavadní oddíl „11. BELGIE - PORTUGALSKO" se ozna
čuje jako „19. BELGIE - PORTUGALSKO" a za tento oddíl
se vkládají nové oddíly, které znějí:
„20.

za oddíl „3. BELGIE - NĚMECKO" se vkládá nový oddíl,
který zní:
„4.

BELGIE - SLOVINSKO
Žádné.

21.

BELGIE - ESTONSKO

BELGIE - SLOVENSKO
Žádná úmluva.";

Žádná úmluva.";
x)
iv)

v)

pořadí dosavadních oddílů 3 až 7 se mění a tyto oddíly se
označují takto:

dosavadní oddíl „12. BELGIE - FINSKO" se označuje jako
„22. BELGIE - FINSKO" a následující oddíly se označují
takto:

„5.

BELGIE - ŘECKO"

„23.

BELGIE - ŠVÉDSKO"

„6.

BELGIE - ŠPANĚLSKO"

„24.

BELGIE - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

„7.

BELGIE - FRANCIE"

„8.

BELGIE - IRSKO"

„9.

BELGIE - ITÁLIE".

za oddíl „9L BELGIE - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly,
které znějí:

xi)

za oddíl „24. BELGIE - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají
nové oddíly, které znějí:
„25.

ČESKÁ REPUBLIKA - D Á N S K O
Žádná úmluva.

26.

ČESKÁ REPUBLIKA - NĚMECKO
Žádná úmluva.

„10.

BELGIE-KYPR
27.

ČESKÁ REPUBLIKA - ESTONSKO

Žádná úmluva.
Žádná úmluva.
11.

BELGIE - LOTYŠSKO
28.

ČESKÁ REPUBLIKA - ŘECKO

Žádná úmluva.
Žádné.
12.

BELGIE - LITVA

29.

Žádná úmluva.";
vi)

dosavadní oddíl „8. BELGIE - LUCEMBURSKO" se ozna
čuje jako „13. BELGIE - LUCEMBURSKO" a za tento oddíl
se vkládají nové oddíly, které znějí:
„14.

BELGIE - M A Ď A R S K O

Žádné.
30.

BELGIE-MALTA
Žádná úmluva.";

ČESKÁ REPUBLIKA - FRANCIE
Žádné.

31.

Žádná úmluva.
15.

ČESKÁ REPUBLIKA - ŠPANĚLSKO

ČESKÁ REPUBLIKA - IRSKO
Žádná úmluva.

32.

ČESKÁ REPUBLIKA - ITÁLIE
Žádná úmluva.

23.9.2003
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xiii)
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pořadí dosavadních oddílů 16 až 20 se mění a tyto oddíly
se označují takto:

Žádni.
34.

„50.

DÁNSKO - ŘECKO"

„51.

D Á N S K O - ŠPANĚLSKO"

„52.

D Á N S K O - FRANCIE"

.53.

D Á N S K O - IRSKO"

„54.

D Á N S K O - ITÁLIE".

Č E S K Á REPUBLIKA - L O T Y Š S K O
Žádná úmluva.

35.

Č E S K Á REPUBLIKA - LITVA
Žádné.

36.

Č E S K Á REPUBLIKA - L U C E M B U R S K O
Žádni".

37.

xiv)

za oddíl „54. D Á N S K O - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly,
které znějí:

Č E S K Á REPUBLIKA - M A Ď A R S K O
„55.

DÁNSKO-KYPR

Žádné.
Žádná úmluva.
38.

ČESKÁ REPUBLIKA - M A L T A
56.

DÁNSKO - LOTYŠSKO

Žádni úmluva.
Žádná úmluva.
39.

Č E S K Á REPUBLIKA - N I Z O Z E M S K O
57.

Žádni úmluva.
40.

41.

Žádná úmluva.";

Č E S K Á REPUBLIKA - R A K O U S K O
Žádni.

xv)

Č E S K Á REPUBLIKA - P O L S K O

60.

44.

45.

DÁNSKO - MALTA
Žádná úmluva.";

Č E S K Á REPUBLIKA - S L O V I N S K O
Žádni.

DÁNSKO - MAĎARSKO
Žádná úmluva.

Č E S K Á REPUBLIKA - P O R T U G A L S K O
Žádni úmluva.

43.

dosavadní oddíl „21. D Á N S K O - L U C E M B U R S K O " se
označuje jako „58. D Á N S K O - L U C E M B U R S K O " a za
tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:
„59.

Žádné.
42.

D Á N S K O - LITVA

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKO

dosavadní oddíl „22. D Á N S K O - N I Z O Z E M S K O " se ozna
čuje jako „61. D Á N S K O - N I Z O Z E M S K O " a následující
oddíl se označuje takto:

Žádné.

„62.

Č E S K Á REPUBLIKA - FINSKO

xvi)

xvii)

DÁNSKO - RAKOUSKO";

za oddíl . 6 2 . D Á N S K O -

R A K O U S K O " se vkládá nový

oddíl, který zní:
Žádná úmluva.
.63.
46.

Žádná úmluva.";

Žádná úmluva.
47.

D Á N S K O - POLSKO

Č E S K Á REPUBLIKA - Š V É D S K O

Č E S K Á REPUBLIKA - SPOJENÉ K R Á L O V S T V Í

xviii)

dosavadní oddíl „24. D Á N S K O - P O R T U G A L S K O " se
označuje jako . 6 4 . D Á N S K O - P O R T U G A L S K O " a za
tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

Žádné.";
xii)

dosavadní oddíl . 1 5 . D Á N S K O - N Ě M E C K O " se označuje
jako . 4 8 . D Á N S K O - N Ě M E C K O " a za tento oddíl se
vkládá novy oddíl, který zní:
.49.

DÁNSKO - ESTONSKO
Žádni úmluva.":

.65.

D Á N S K O - SLOVINSKO
Žádné.

66.

DÁNSKO - SLOVENSKO
Žádná úmluva.";
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xix)

xx)

dosavadní oddíl „25. D Á N S K O - FINSKO" se označuje
jako „67. DÁNSKO - FINSKO" a následující oddíly se
označují takto:
„68.

D Á N S K O - ŠVÉDSKO"

„69.

DÁNSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

„84.

NĚMECKO - ESTONSKO
Žádná úmluva";

pořadí dosavadních oddílů 28 až 32 se mění a tyto oddíly
se označují takto:
xxvi)

xxii)

„71.

NĚMECKO - ŘECKO"

„72.

NĚMECKO - ŠPANĚLSKO"

„73.

NĚMECKO - FRANCIE"

„74.

NĚMECKO - IRSKO"

,75.

NĚMECKO - ITÁLIE";

za oddíl „75. NĚMECKO - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly,
které znějí:
„76.

77.

Dohoda ze dne 11. ledna 1977 o provádění
úmluvy ze dne 9. října 1975 o starobních
důchodech a dávkách při pracovních úrazech.

b)

Článek 5 dohody ze dne 19. prosince 1995
o provádění úmluvy o sociálním zabezpečení ze
dne 8. prosince 1990 týkající se vyplácení
důchodů styčnými místy.

c)

Článek 26 dohody ze dne 24. října 1996
o upuštění od úhrad lékařských prohlídek,
pozorování a cestovních nákladů lékařů
a
pojištěnců
nezbytných
pro
přiznání
peněžitých
dávek
v
případě
nemoci
a mateřství.";

78.

87.

xxvii)

NĚMECKO - KYPR

dosavadní oddíl „37. NĚMECKO - FINSKO" se označuje
jako „88. NĚMECKO - FINSKO" a následující oddíly se
označují takto:
„89.

NĚMECKO - ŠVÉDSKO"

„90.

NĚMECKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

NĚMECKO - LOTYŠSKO
Žádná úmluva.

za oddíl „90. BELGIE - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vklá
dají nové oddíly, které znějí:

NĚMECKO - LITVA

„91.

dosavadní oddíl „33. NĚMECKO - LUCEMBURSKO" se
označuje jako „79. NĚMECKO - LUCEMBURSKO" a za
tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:
NĚMECKO - M A Ď A R S K O

NĚMECKO - MALTA

92.

ESTONSKO - ŠPANĚLSKO
Žádná úmluva.

93.

ESTONSKO - FRANCIE
Žádná úmluva.

94.

Žádná úmluva.";
dosavadní oddíl „ 3 4 . - N Ě M E C K O - NIZOZEMSKO" se
označuje jako „82. NĚMECKO - NIZOZEMSKO" a násle
dující oddíl se označuje takto:

ESTONSKO - ŘECKO
Žádná úmluva.

Žádné.
81.

NĚMECKO - SLOVENSKO
Žádná úmluva";

Žádná úmluva.";

„80.

NĚMECKO - SLOVINSKO
Žádné.

xxviii)

xxiv)

a)

dosavadní oddíl „36. NĚMECKO - PORTUGALSKO" se
označuje jako „85. NĚMECKO - PORTUGALSKO" a za
tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:
„86.

Žádná úmluva.

xxiii)

NĚMECKO - POLSKO

za oddíl „69. D Á N S K O - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se
vkládá nový oddíl, který zní:
„70.

xxi)

23.9.2003

ESTONSKO - IRSKO
Žádná úmluva.

95.

ESTONSKO - ITÁLIE
Žádná úmluva.

„83.

NĚMECKO - RAKOUSKO";
96.

xxv)

za oddíl „83. NĚMECKO - RAKOUSKO" se vkládá nový
oddíl, který zní:

ESTONSKO - KYPR
Žádná úmluva.

23.9.2003
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„115.

ESTONSKO - LOTYŠSKO
Žádné.

98.

Žádné.

E S T O N S K O - LITVA

116.

Žádné.
99.

Ř E C K O - KYPR

ŘECKO - LOTYŠSKO
Žádná úmluva.

ESTONSKO - LUCEMBURSKO
117.

ŘECKO-LITVA

Žádná úmluva.
Žádná úmluva.";
100.

ESTONSKO - MAĎARSKO
Žádná úmluva.

101.

xxxi)

ESTONSKO - MALTA
„119.

Žádná úmluva.
102.

120.

ESTONSKO - RAKOUSKO
Žádná úmluva.

104.

105.

ESTONSKO - POLSKO

dosavadní oddíl „62. Ř E C K O - N I Z O Z E M S K O " se ozna
čuje jako .121. Ř E C K O - N I Z O Z E M S K O " a následující
oddíl se označuje takto:

Žádná úmluva.

„122. Ř E C K O - R A K O U S K O " ;

ESTONSKO - PORTUGALSKO

xxxii)

xxxiii)

za oddíl „122. Ř E C K O oddíl, který zní:

108.

ESTONSKO - SLOVENSKO

Žádné.";
xxxiv)

Žádná úmluva.

dosavadní oddíl „64. Ř E C K O - P O R T U G A L S K O " se ozna
čuje jako „124. Ř E C K O - P O R T U G A L S K O " a za tento
oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

E S T O N S K O - FINSKO

„125. Ř E C K O - SLOVINSKO

Žádné.
109.

R A K O U S K O " se vkládá nový

„123. Ř E C K O - P O L S K O

E S T O N S K O - SLOVINSKO
Žádná úmluva.

107.

ŘECKO-MALTA
Žádná úmluva.";

Žádná úmluva.
106.

ŘECKO - MAĎARSKO
Žádná úmluva.

ESTONSKO - NIZOZEMSKO
Žádná úmluva.

103.

dosavadní oddíl „61. Ř E C K O - L U C E M B U R S K O " se ozna
čuje jako „118. Ř E C K O - L U C E M B U R S K O " a za tento
oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

Žádná úmluva.

ESTONSKO - ŠVÉDSKO

126.

ŘECKO - SLOVENSKO

Žádné.
Žádné.";
110.

E S T O N S K O - SPOJENÉ K R Á L O V S T V Í
xxxv)
Žádna úmluva.";

xxix)

pořadí dosavadních oddílů 41, 51, 59 a 60 se mění a tyto
oddíly se označují takto:
.in.

Ř E C K O - ŠPANĚLSKO-

ji2.

Ř E C K O - FRANCIE"

„113.

ŘECKO-IRSKO"

„114. Ř E C K O - ITÁLIE",
xxx)

za oddíl „114. Ř E C K O - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly,
které znějí:

dosavadní oddíl „65. Ř E C K O - FINSKO" se označuje jako
„127. Ř E C K O - FINSKO" a následující oddíly se označují
takto:
„128. Ř E C K O - ŠVÉDSKO"
„129. Ř E C K O - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ":

xxxvi)

dosavadní oddíl „40. ŠPANĚLSKO - FRANCIE" se označuje
jako „130. ŠPANĚLSKO - FRANCIE" a následující oddíly se
označují takto:
.131. ŠPANĚLSKO - IRSKO"
„132. ŠPANĚLSKO - ITÁLIE";
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xxxvii) za oddíl „132. ŠPANĚLSKO oddíly, •které znějí:

ITÁLIE" se vkládají nové
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„150. FRANCIE - KYPR
Žádná úmluva.

„133. ŠPANĚLSKO - KYPR
151.

Žádná úmluva.

Žádná úmluva.

134. ŠPANĚLSKO - LOTYŠSKO

152. FRANCIE - LITVA

Žádná úmluva.

Žádná úmluva.";

135. ŠPANĚLSKO - LITVA
Žádná úmluva.":

xlv)

xxxviii) dosavadní oddíl „44. ŠPANĚLSKO - LUCEMBURSKO" se
označuje jako „136. ŠPANĚLSKO - LUCEMBURSKO" a za
tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

dosavadní oddíl „54. FRANCIE - LUCEMBURSKO" se
označuje jako „153. FRANCIE - LUCEMBURSKO" a za
tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:
„154. FRANCIE - MAĎARSKO
Žádná úmluva.

„137. ŠPANĚLSKO - MAĎARSKO

155. FRANCIE - MALTA

Žádná úmluva.

Žádná úmluva.";

xl)

xlvi)

dosavadní oddíl „45. ŠPANĚLSKO - NIZOZEMSKO" se
označuje jako „139. ŠPANĚLSKO - NIZOZEMSKO"
a následující oddíl se označuje takto:
„140. ŠPANĚLSKO -

RAKOUSKO";

dosavadní oddíl „55. FRANCIE - NIZOZEMSKO" se ozna
čuje jako „156. FRANCIE - NIZOZEMSKO" a následující
oddíl se označuje takto:
„157. FRANCIE -

xlvii)

za oddíl „140. ŠPANĚLSKO - RAKOUSKO" se vkládá nový
oddíl, který zní:

xli)

„158. FRANCIE - POLSKO
Žádné.";
xlviii)

dosavadní oddíl „47. ŠPANĚLSKO - PORTUGALSKO" se
označuje jako „142. ŠPANĚLSKO - PORTUGALSKO" a za
tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

dosavadní oddíl „57. FRANCIE - PORTUGALSKO" se
označuje jako „159. FRANCIE - PORTUGALSKO" a za
tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:
„160. FRANCIE - SLOVINSKO
Žádné.

„143. ŠPANĚLSKO - SLOVINSKO
161.

Žádná úmluva.

xlii)

FRANCIE - SLOVENSKO
Žádné.";

144. ŠPANĚLSKO - SLOVENSKO
Žádná úmluva.":

RAKOUSKO";

za oddíl „157. FRANCIE - RAKOUSKO" se vkládá nový
oddíl, který zní:

„141. ŠPANĚLSKO - POLSKO
Žádné.";

.

Žádná úmluva.";

138. ŠPANĚLSKO - MALTA

xxxix)

FRANCIE - LOTYŠSKO

xlix)

dosavadní oddíl „48. ŠPANĚLSKO - FINSKO" se označuje
jako „145. ŠPANĚLSKO - FINSKO" a následující oddíly se
označují takto:

dosavadní oddíl „58a. FRANCIE - FINSKO" se označuje
jako „162. FRANCIE - FINSKO" a následující oddíly se
označují takto:
„163. FRANCIE - ŠVÉDSKO

„146. ŠPANĚLSKO - ŠVÉDSKO"

Žádné.

„147. ŠPANĚLSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ".
164. FRANCIE - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";
xliii)

dosavadní oddíl „52. FRANCIE - IRSKO" se označuje jako
„148. FRANCIE - IRSKO" a následující oddíl se označuje
takto:

1)

dosavadní oddíl „68. IRSKO - ITÁLIE" se označuje jako
„165. IRSKO - ITÁLIE" a za tento oddíl se vkládají nové
oddíly, které znějí:

„149. FRANCIE - ITÁLIE";
„166. IRSKO - KYPR
xliv)

za oddíl „149. FRANCIE - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly,
které znějí:

Žádná úmluva.
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167.

168.

IRSKO - LOTYŠSKO

lvii)
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Žádná úmluva.

dosavadní oddíl „76. ITÁLIE - LUCEMBURSKO" se ozna
čuje jako „184. ITÁLIE - LUCEMBURSKO" a za tento oddíl
se vkládají nové oddíly, které znějí:

IRSKO-LITVA

„185. ITÁLIE - MAĎARSKO
Žádná úmluva.

Žádná úmluva.":
li)

„170. IRSKO - MAĎARSKO

171.

ITÁLIE-MALTA
Žádná úmluva.";

Žádná úmluva.

dosavadní oddíl „77. ITÁLIE - NIZOZEMSKO" se označuje
jako „187. ITÁLIE - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se
označuje takto:

IRSKO - MALTA

„188. ITÁLIE - RAKOUSKO";

Žádná úmluva.";
Iii)

186.

dosavadní oddíl „69. IRSKO - LUCEMBURSKO" se ozna
čuje jako „169. IRSKO - LUCEMBURSKO" a za tento oddíl
se vkládají nové oddíly, které znějí:
lviii)

lix)

dosavadní cddíl „70. IRSKO - NIZOZEMSKO" se označuje
jako „172. IRSKO - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se
označuje takto:

za oddíl „188. ITÁLIE oddíl, který zní:

RAKOUSKO" se vkládá nový

„189. ITÁLIE - POLSKO
Žádná úmluva.";

„173. IRSKO - RAKOUSKO";
lx)
liii)

za oddíl „17 3. IRSKO - RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl,
který zní:

dosavadní oddíl „79. ITÁLIE - PORTUGALSKO" se ozna
čuje jako „190. ITÁLIE - PORTUGALSKO" a za tento oddíl
se vkládají nové oddíly, které znějí:

„174. IRSKO - POLSKO

„191. ITÁLIE - SLOVINSKO
Žádné.

Žádná úmluva.";
liv)

„1 6. IRSKO - SLOVINSKO

177.

Žádná úmluva.";

Žádná úmluva.

dosavadní oddíl „80. ITÁLIE - FINSKO" se označuje jako
„193. ITÁLIE - FINSKO" a následující oddíly se označují
takto:

IRSKO - SLOVENSKO

„194. ITÁLIE - ŠVÉDSKO"

Žádná úmluva.";

„195. ITÁLIE - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

7

Iv)

192. ITÁLIE - SLOVENSKO

dosavadní oddíl „72. IRSKO - PORTUGALSKO" se ozna
čuje jako „175. IRSKO -PORTUGALSKO" a za tento oddíl
se vkládají nové oddíly, které znějí:

dosavadní oddíl „73. IRSKO - FINSKO" se označuje jako
„178. IRSKO - FINSKO" a následující oddíly se označují
takto:

lxi)

bdi)

za oddíl „195. I T Á L I E - S P O J E N É K R Á L O V S T V Í " se vklá

dají nové oddíly, které znějí:
„196. KYPR - LOTYŠSKO

„179. IRSKO - ŠVÉDSKO"
Žádná úmluva.
„180. IRSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";
197.
lvi)

za oddíl „180. IRSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vklá
dají nové oddíly, které znějí:
„181. ITÁLIE - KYPR

Žádná úmluva.
198.

Žádná úmluva.
182.

ITÁLIE - LOTYŠSKO

ITÁLIE-LITVA
Žádná úmluva.";

KYPR - LUCEMBURSKO
Žádná úmluva.

199.

Žádná úmluva.
183.

KYPR-LITVA

KYPR - MAĎARSKO
Žádná úmluva.

200.

KYPR-MALTA
Žádná úmluva.

234

CS
201.

Úřední věstník Evropské unie

KYPR - NIZOZEMSKO

23.9.2003

217.

Žádná úmluva.

Žádná úmluva.

202. KYPR - RAKOUSKO

218.

Žádné.
203.

KYPR-POLSKO

219.

LOTYŠSKO - SLOVENSKO
Žádná úmluva.

204. KYPR - PORTUGALSKO

220. LOTYŠSKO - FINSKO

Žádná úmluva.

Žádné.

205. KYPR - SLOVINSKO

221. LOTYŠSKO - ŠVÉDSKO

Žádná úmluva.

Žádné.

206. KYPR - SLOVENSKO

222. LOTYŠSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné.
KYPR-FINSKO

LOTYŠSKO - SLOVINSKO
Žádná úmluva.

Žádná úmluva.

207.

LOTYŠSKO - PORTUGALSKO

Žádná úmluva.";
bav)

za oddíl „222. LOTYŠSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se
vkládají nové oddíly, které znějí:

Žádná úmluva.
„223. LITVA - LUCEMBURSKO
208. KYPR - ŠVÉDSKO
Žádná úmluva.
Žádná úmluva.
224. LITVA - M A Ď A R S K O
209. KYPR - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Žádná úmluva.
Žádné.";
225.
lxiii)

za oddíl „209. KYPR - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají
nové oddíly, které znějí:
„210. LOTYŠSKO - LITVA

Žádná úmluva.
226. LITVA - NIZOZEMSKO

Žádné.
211.

LOTYŠSKO - LUCEMBURSKO

Žádná úmluva.
227.

Žádná úmluva.
212.

LOTYŠSKO - M A Ď A R S K O

LOTYŠSKO - MALTA

228.

LOTYŠSKO - NIZOZEMSKO

229. LITVA - PORTUGALSKO
Žádná úmluva.
230. LITVA - SLOVINSKO

Žádná úmluva.
215.

LOTYŠSKO - RAKOUSKO

Žádná úmluva.
231.

LOTYŠSKO - POLSKO
Žádná úmluva.

LITVA - SLOVENSKO
Žádná úmluva.

Žádná úmluva.
216.

LITVA-POLSKO
Žádná úmluva.

Žádná úmluva.
214.

LITVA - RAKOUSKO
Žádná úmluva.

Žádná úmluva.
213.

LITVA-MALTA

232.

LITVA-FINSKO
Žádné.
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249.

LITVA - ŠVÉDSKO

Žádné.

Žádné.
234.

250.

LITVA - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

MAĎARSKO -

PORTUGALSKO

Žádná úmluva.

Žádná úmluva.";
lxv)

MAĎARSKO - POLSKO

251.

za oddíl „234. LITVA - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vklá
dají nové oddíly, které znějí:

MAĎARSKO - SLOVINSKO
Žádné.

„235. LUCEMBURSKO - M A Ď A R S K O
252.

MAĎARSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva.
Žádné.
236.

LUCEMBURSKO - MALTA
253.

MAĎARSKO - FINSKO

Žádná úmluva.";
Žádné.
lxvi)

dosavadní oddíl „83. LUCEMBURSKO - NIZOZEMSKO" se
označuje jako „237. LUCEMBURSKO - NIZOZEMSKO"
a následující oddíl se označuje takto:

254.

MAĎARSKO - ŠVÉDSKO
Žádné.

„238. LUCEMBURSKO - RAKOUSKO":
255.
lxvii)

za oddíl „238. LUCEMBURSKO - RAKOUSKO" se vkládá
nový oddíl, který zní:
„239. LUCEMBURSKO - POLSKO

MAĎARSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Žádné.";

lxxi)

za oddíl „255. MAĎARSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se
vkládají nové oddíly, které znějí:

Žádné.":
„256. MALTA - NIZOZEMSKO
lxviii)

dosavadní oddíl „85. LUCEMBURSKO - PORTUGALSKO"
se označuje jako „240. LUCEMBURSKO - PORTUGAL
SKO" a za 'ento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

Žádná úmluva.
257.

MALTA -

RAKOUSKO

„241. LUCEMBURSKO - SLOVINSKO
Žádná úmluva.
Žádné.
258.
242.

MALTA-POLSKO

LUCEMBURSKO - SLOVENSKO
Žádná úmluva.
Žádná úmluva.":
259.

btix)

dosavadní oddíl „86. L U C E M B U R S K O - F I N S K O " se ozna
čuje jako „243. LUCEMBURSKO - FINSKO" a následující
oddíly se označují takto:

MALTA -

PORTUGALSKO

Žádná úmluva.
260.

MALTA - SLOVINSKO

„244. LUCEMBURSKO - ŠVÉDSKO"
Žádná úmluva.
„245. LUCEMBURSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";
261.
lxx)

za oddíl „245. LUCEMBURSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"
se vkládají nové oddíly, které znějí:
„246. MAĎARSKO - MALTA

Žádná úmluva.
262.

Žádná úmluva.
247.

M A Ď A R S K O - NIZOZEMSKO

MAĎARSKO Žádr.é.

MALTA-FINSKO
Žádná úmluva.

263.

Žádré.
248.

MALTA - SLOVENSKO

MALTA - ŠVÉDSKO
Žádná úmluva.

RAKOUSKO

264.

MALTA - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Žádné.";
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lxxii)

dosavadní oddíl „89. NIZOZEMSKO - RAKOUSKO" se
označuje jako „265. NIZOZEMSKO - RAKOUSKO" a za
tento oddíl se vkládá nový oddíl, který zní:

283. POLSKO - FINSKO
Žádná úmluva.

„266. NIZOZEMSKO - POLSKO

284. POLSKO - ŠVÉDSKO

Žádná úmluva.";
lxxiii)

Žádné.

dosavadní oddíl „90. NIZOZEMSKO - PORTUGALSKO" se
označuje jako „267. NIZOZEMSKO - PORTUGALSKO"
a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

285. POLSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Žádné.";

„268. NIZOZEMSKO - SLOVINSKO
lxxix)

Žádné.
269. NIZOZEMSKO - SLOVENSKO

za oddíl „285. POLSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vklá
dají nové oddíly, které znějí:
„286. PORTUGALSKO - SLOVINSKO

Žádné.";
lxxiv)

23.9.2003

Žádná úmluva.

dosavadní oddíl „91. NIZOZEMSKO - FINSKO" se ozna
čuje jako „270. NIZOZEMSKO - FINSKO" a následující
oddíly se označují takto:

287.

PORTUGALSKO - SLOVENSKO
Žádná úmluva.";

„271. NIZOZEMSKO - ŠVÉDSKO"
lxxx)
„272. NIZOZEMSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";
lxxv)

za oddíl „272. NIZOZEMSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"
se vkládá nový oddíl, který zní:

„289. PORTUGALSKO - ŠVÉDSKO"

„273. RAKOUSKO - POLSKO
Žádné.";
lxxvi)

dosavadní oddíl „98. PORTUGALSKO - FINSKO" se ozna
čuje jako „288. PORTUGALSKO - FINSKO" a následující
oddíly se označují takto:

„290. PORTUGALSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";
lxxxi)

dosavadní oddíl „94. RAKOUSKO - PORTUGALSKO" se
označuje jako „274. RAKOUSKO - PORTUGALSKO" a za
tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

za oddíl „290. PORTUGALSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"
se vkládají nové oddíly, které znějí:
„291. SLOVINSKO - SLOVENSKO
Žádné.

„275. RAKOUSKO - SLOVINSKO
Žádné.
276.

292. SLOVINSKO - FINSKO

RAKOUSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva.

Žádná úmluva.";
lxxvii)

293. SLOVINSKO - ŠVÉDSKO

dosavadní oddíl „95. RAKOUSKO - FINSKO" se označuje
jako .277. RAKOUSKO - FINSKO" a následující oddíly se
označují takto:

Žádné.
294. SLOVINSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

„278. RAKOUSKO - ŠVÉDSKO"
Žádné.";
„279. RAKOUSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";
lxxxii)
lxxviu) za oddíl „279. RAKOUSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"
se vkládají nové oddíly, které znějí:
„280. POLSKO -

PORTUGALSKO

za oddíl „294. SLOVINSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se
vkládají nové oddíly, které znějí:
„295. SLOVENSKO - FINSKO
Žádná úmluva.

Žádná úmluva.
281. POLSKO - SLOVINSKO

296. SLOVENSKO - ŠVÉDSKO
Žádná úmluva.

Žádné.
282. POLSKO - SLOVENSKO
Žádné.

297.

SLOVENSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Žádné.";

r~CŠ~\
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lxxxiii) dosavadní oddíl .101. FINSKO - ŠVÉDSKO" se označuje
jako „298. FINSKO - ŠVÉDSKO" a následující oddíl se
označuje takto:

v)

P.

Příloha 6 .Postup pro výplatu dávek (čl. 4 odst. 6, čl. 53 odst. 1
a článek 122 prováděcího nařízení)" se mění takto:
i)

ii)

MAĎARSKO

MALTA

Přímá platba.";

vi) za oddíl „R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

za oddíl „A. BELGIE"se vkládá nový oddíl, který zní:
„B.

LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které

Přímá platba.

lxxxiv) dosavadní
oddíl
„103.
ŠVÉDSKO
SPOJENÉ
KRÁLOVSTVÍ" se označuje jako .300. ŠVÉDSKO - SPO
JENÉ KRÁLOVSTVÍ".

f)

za oddíl Ji.
znějí:

„O.

„299. FINSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ":
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„S.

POLSKO

Přímá plaiba.":

1.

Obecné pravidlo: přímé platby dávek;

2.

Ve vztazích s Německem na základě uzavřených dohod:
platby prostřednictvím institucí místa bydliště příjemce
(současné uplatňování článků 53 až 58 a článku 77 pro
váděcího nařízení a ustanovení uvedených v příloze 5).";

pořadí dosavadních oddílů „B. DÁNSKO", „C. NĚMECKO", „D.
ŠPANĚLSKO". „E. FRANCIE", J . ŘECKO", „G. IRSKO", . H .
ITÁLIE", „I. LUCEMBURSKO", „J. NIZOZEMSKO", „K.
RAKOUSKO", „L. PORTUGALSKO",
.M. FINSKO",
Ji.
ŠVÉDSKO" a .O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto
oddílv se označují jako „C. DÁNSKO", . D . NĚMECKO", „F.
ŘECKO", „G. ŠPANĚLSKO". . H . FRANCIE", „I. IRSKO", „J.
ITÁLIE". Ji.
LUCEMBURSKO", „Q. NIZOZEMSKO". „R.
RAKOUSKO". „T. PORTUGALSKO",
„W. FINSKO", .X.
ŠVÉDSKO"a „Y SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ":

vii) za oddíl „T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které
znějí:

„U.

SLOVINSKO

iii) za oddíl „D. NÍ.MECKO"se vkládá nový oddíl, který zní:
Přímá platba.
„E.

ESTONSKO

1.

Obecně: přímá platba.

2.

Ve vztazích s Lotyšskem a Litvou: platby prostřednictvím
styčných míst.":

V.

SLOVENSKO

Přímá platba."

g)
iv) za oddíl „J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:
„K.

KYPR

Příloha 7 „Banky (čl. 4 odst. 7, čl. 55 odst. 3 a článek 122 pro
váděcího nařízení)" se mění takto:

i)

Přímá plaiba.
L.

LOTYŠSKO

1.

Přímá platba.

2.

Ve vztazích s Estonskou republikou a Litevskou republi
kou: platby prostřednictvím styčných míst.

M.

LITVA

1.

Ve vztazích s Belgií, Českou republikou, Dánskem,
Německem, Řeckem, Španělskem, Francií, Irskem, Itálií,
Kyprem, -ucemburskem, Maďarskem, Maltou, Nizozem
skem, Rakouskem, Polskem, Portugalskem, Slovinskem,
Slovenskem, Finskem, švédskem a Spojeným královstvím:
přímá platba:

2.

Ve vztazích s Estonskem a Litvou: platby prostřednictvím
styčných míst (společné provádění článků 53 až 58 pro
váděcího nařízenO.";

za oddíl „A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:
„B.

ČESKÁ REPUBLIKA

Česká národní banka, Praha.";

ii)

pořadí dosavadních oddílů „B. DÁNSKO", „C. NĚMECKO", „D.
ŠPANĚLSKO", „E. FRANCIE". „F. ŘECKO", „G. IRSKO". „H.
ITÁLIE", „I. LUCEMBURSKO", „J. NIZOZEMSKO", „K.
RAKOUSKO", „L. PORTUGALSKO",
„M. FINSKO",
Ji.
ŠVÉDSKO" a .O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto
oddíly se označují jako „C. DÁNSKO", „D. NĚMECKO", „F.
ŘECKO", . G . ŠPANĚLSKO", „H. FRANCIE", „I. IRSKO", „J.
ITÁLIE", „N. LUCEMBURSKO", „Q. NIZOZEMSKO", „R.
RAKOUSKO", „T. PORTUGALSKO",
„W. FINSKO", „X.
ŠVÉDSKO"a „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

iii) za oddíl „D. NĚMECKO"se vkládá nový oddíl, který zní:

„E.

ESTONSKO

Hansapank (Hansabanka), Tallinn.":
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iv) ža oddíl „J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:
Jí.

KYPR
KevTpucri TpáneCa tne, Kúnpou (Kyperská centrální banka),
AeuKOoia.

L.

LOTYŠSKO
Žádné.

23.9.2003
Belgií a Irskem,
Belgií a Litvou,
Belgií a Lucemburskem,
Belgií a Rakouskem,
Belgií a Polskem,
Belgií a Portugalskem,
Belgií a Slovenskem,

M.

LITVA
Hansa - LTB (Hansa - LTB), Vilnius.";

v)

za oddíl „N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které
znějí:
„O.

P.

MAĎARSKO

Českou republikou a Dánskem,
Českou republikou a Německem,

MALTA

Českou republikou a Španělskem,

POLSKO
Narodowy Bank Polski (Polská národní banka), Wars
zawa.";

vii) za oddíl „T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které
znějí:

V.

Belgií a Spojeným královstvím,

Českou republikou a Řeckem,

vi) za oddíl „R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

„U.

Belgií a Švédskem,

Žádné.

Bank Čentrali ta" Malta (Maltská centrální banka), Val
letta.";

„S.

Belgií a Finskem,

Českou republikou a Francií,
Českou republikou a Irskem,
Českou republikou a Lotyšskem,
Českou republikou a Litvou,
Českou republikou a Lucemburskem,
Č e s k o u republikou a Maďarskem,

Českou republikou a Maltou,
Českou republikou a Nizozemskem,

SLOVINSKO

Českou republikou a Rakouskem,

Banka Slovenije (Banka Slovinska), Ljubljana.

Českou republikou a Polskem,

SLOVENSKO

Českou republikou a Portugalskem,
Českou republikou a Slovinskem,

Národná banka Slovenska (Národní banka Slovenska),
Bratislava."

Českou republikou a Slovenskem,
Českou republikou a Finskem,

h)

Příloha 8 se nahrazuje tímto:
J>ŘÍLOHA

8

Českou republikou a Švédskem,
Českou republikou a Spojeným královstvím,

POSKYTOVÁNI RODINNÝCH DÁVEK

Dánskem a Litvou,
Dánskem a Polskem,

(čl. 4 odst. 8, čl. 10a písm. d) a článek 122 prováděcího nařízení)
Ustanovení čl. 10a písm. d) prováděcího nařízení se vztahuje na:
A.

Zaměstnané osoby a osoby samostatně výdělečně činné
a)

s referenční dobou jednoho kalendářního měsíce ve
vztazích mezi:

Dánskem a Slovenskem,
Německem a Řeckem,
Německem a Španělskem,
Německem a Francií,
Německem a Irskem,
Německem a Litvou,

—

Belgií a Českou republikou,

—

Belgií a Německem,

—

Belgií a Řeckem,

—

Belgií a Španělskem,

Německem a Portugalskem,

—

Belgií a Francií,

Německem a Slovenskem,

Německem a Lucemburskem,
Německem a Rakouskem,
Německem a Polskem,
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—

Německem a Finskem,

—

Litvou a Spojeným královstvím,

—

Německem a Švédskem,

—

Lucemburskem a Rakouskem,

—

Německem a Spojeným královstvím,

—

Lucemburskem a Polskem,

—

Řeckem a Litvou,

—

Lucemburskem a Portugalskem,

—

Řeckem a Polskem.

—

Lucemburskem a Slovinskem.

—

Řeckem a Slovenskem,

—

Lucemburskem a Slovenskem.

—

Španě skem a Litvou.

—

Lucemburskem a Finskem,

—

Španě .skem a Rakouskem,

—

Lucemburskem a Švédskem.

—

Španě.skem a Polskem,

—

Maďarskem a Polskem,

—

Španě.skem a Slovinskem,

—

Maďarskem a Slovinskem,

—

Španě.skem a Slovenskem,

—

Maďarskem a Slovenskem,

—

Španělskem a Finskem,

—

Maltou a Slovenskem,

—

Španělskem a Švédskem,

—

Nizozemskem a Rakouskem,

—

Francií a Litvou.

—

Nizozemskem a Polskem.

—

Francií a Lucemburskem,

—

Nizozemskem a Slovenskem,

—

Francií a Rakouskem.

—

Nizozemskem a Finskem.

—

Francií a Polskem,

—

Nizozemskem a Švédskem,

—

Francií a Portugalskem,

—

Rakouskem a Polskem,

—

Francií a Slovinskem,

—

Rakouskem a Portugalskem,

—

Francií a Slovenskem,

—

Rakouskem a Slovinskem,

—

Francií a Finskem,

—

Rakouskem a Slovenskem,

—

Francií a Švédskem.

—

Rakouskem a Finskem,

—

Irskem a Litvou,

—

Rakouskem a Švédskem,

—

Irskem a Rakouskem.

—

Rakouskem a Spojeným královstvím,

—

Irskem a Polskem.

—

Polskem a Portugalskem,

—

Irskem a Portugalskem,

—

Polskem a Slovinskem,

—

Irskem a Slovenskem.

—

Polskem a Slovenskem,

—

Irskem a Švédskem.

—

Polskem a Finskem,

—

Lotyšskem a Litvou,

—

Polskem a Švédskem.

—

Lotyšskem a L u c e m b u r s k e m .

—

Polskem a S p o j e n ý m královstvím,

—

Lotyšskem a Maďarskem,

—

Portugalskem a Slovinskem,

—

Lotyšskem a Polskem,

—

Portugalskem a Slovenskem,

—

Lotyšskem a Slovinskem,

—

Portugalskem a Finskem,

—

Lotyšskem a Slovenskem,

—

Portugalskem a Švédskem,

—

Lotyšskem a Finskem,

—

Portugalskem a Spojeným královstvím,

—

Litvou a Lucemburskem.

—

Slovinskem a Slovenskem,

—

Litvou a Maďarskem,

—

Slovinskem a Finskem,

—

Litvoi. a Nizozemskem,

—

Slovinskem a Spojeným královstvím,

—

Litvou a Rakouskem,

—

Slovenskem a Finskem,

—

Litvou a Portugalskem,

—

Slovenskem a Švédskem,

—

Litvou a Slovinskem,

—

Slovenskem a Spojeným královstvím,

—

Litvou a Slovenskem,

—

Finskem a Švédskem,

—

Litvou a Finskem,

—

Finskem a Spojeným královstvím,

—

Litvou a Švédskem.

—

Švédskem a Spojeným královstvím,
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b)

B.

s referenční dobou jednoho čtvrtletí kalendářního roku
ve vztazích mezi:

—

Dánskem a Německem,

—

Nizozemskem a Dánskem, Německem,
Lucemburskem, Portugalskem.

„K.

KYPR

Pro výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky
se vezmou v úvahu dávky poskytované orgány státní
zdravotní péče na Kypru.
Francií,
L.

LOTYŠSKO

Pro výpočet průměrných ročních nákladů na dávky se
vezmou v úvahu věcné dávky (zdravotnické služby) spra
vované
Státní
agenturou
povinného
zdravotního
pojištění.

Osoby samostatně výdělečně činné

S referenční dobou jednoho čtvrtletí kalendářního roku ve
vztazích mezi:
M.
—

23.9.2003

LITVA

Belgií a Nizozemskem.
Průměrné roční náklady na věcné dávky se vypočtou
podle zákona o zdravotním pojištění.";

C.

Zaměstnané osoby
v)
S referenční dobou jednoho kalendářního měsíce ve vztazích
mezi:

za oddíl Ji.
znějí:

„O.
—

i)

Pro výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky
se vezme v úvahu všeobecný systém zdravotního
pojištění a výdaje na zdravotní péči poskytované v sou
ladu se zákonem o zdravotní péči.

P.

MALTA

za oddíl -A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.

Pro výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky
se vezmou v úvahu dávky poskytované v rámci státního
zdravotního systému.";

ČESKÁ REPUBLIKA

Pro výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky
se vezme v úvahu soustava všeobecného zdravotního
pojištění.";

vi) za oddíl „R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

„S.
ii)

MAĎARSKO

Belgií a Nizozemskem."

Příloha 9 „Výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky
(čl. 4 odst. 9, čl. 94 odst. 3 písm. a) a čl. 95 odst. 3 písm. a) pro
váděcího nařízení)" se mění takto:

i)

LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které

pořadí dosavadních oddílů „B. DÁNSKO", „C. NĚMECKO", „D.
ŠPANĚLSKO", X FRANCIE", „F. ŘECKO", „G. IRSKO", „H.
ITÁLIE", J .
LUCEMBURSKO", J .
NIZOZEMSKO", „K.
RAKOUSKO", „L. PORTUGALSKO",
„M. FINSKO", „N.
ŠVÉDSKO"a „ O . SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto
oddíly se označují jako „C. DÁNSKO", „D. NĚMECKO", „F.
ŘECKO", „G. ŠPANĚLSKO", „H. FRANCIE", „I. IRSKO", „J.
ITÁLIE", Ji.
LUCEMBURSKO", „Q. NIZOZEMSKO", „R.
RAKOUSKO", „T. PORTUGALSKO",
„W. FINSKO", „X.
ŠVÉDSKO"a „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ":

POLSKO

Pro výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky
se vezmou v úvahu dávky poskytované v rámci systému
všeobecného zdravotního pojištění.";

vii) za oddíl „T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které
znějí:

„U.

SLOVINSKO

iii) za oddíl „D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

„E.

Pro výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky
se vezme v úvahu všeobecný program zdravotní péče.

ESTONSKO

Pro výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky
se vezmou v úvahu zdravotnické služby hrazené
Estonským fondem zdravotního pojištění.";

iv) za oddíl „J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

V.

SLOVENSKO

Pro výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky
se vezmou v úvahu výdaje poskytované na zdravotní péči
v rámci systému zdravotního pojištění.";
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Příloha 10 „Instituce a subjekty určené příslušnými úřady (čl. 4 odst. 10 prováděcího nařízení)" se mění takto:

i)

za oddíl „A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:

..B.

ČESKÁ REPUBLIKA

1.

Pro účely čl. 14 odst. 1 písm. b) a článku 17 nařízení a čl. 10 písm. b), čl. 11 odst. 1, čl. 11a odst. 1,
čl. 12 písm. a), čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 14 odst. 1, 2 a 3, čl. 80 odst. 2, článku 81 a čl. 85 odst. 2 pro
váděcího nařízení: Česká správa sociálního zabezpečení, Praha;

2.

Pro účely čl. 38 odst. 1, čl. 70 odst. 1, čl. 82 odst. 2 a čl. 86 odst. 2 prováděcího nařízení: obecní
úřad (správní orgán) podle místa, kde rodinní příslušníci bydlí:

3.

Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení (pokud jde o náhradu nákladů na věcné dávky podle
článků 36 a 63 nařízení): Centrum mezistátních úhrad. Praha;

4.

Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení (pokud jde o náhradu dávek v nezaměstnanosti podle
článku 70 nařízení): Ministerstvo práce a sociálních věcí - Správa služeb zaměstnanosti, Praha.";

ii)

Dořadí dosavadních oddílů „B. DÁNSKO", „C. NĚMECKO", „D. ŠPANĚLSKO", „E. FRANCIE", „F. ŘECKO", „G.
IRSKO", „H. ITÁLIE". „I. LUCEMBURSKO", „J. NIZOZEMSKO", „K. RAKOUSKO", „L. PORTUGALSKO", „M. FIN
SKO", „N. ŠVÉDSKO"a „O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto oddíly se označují jako „C. DÁNSKO", „D.
NĚMECKO", „F. ŘECKO", „G. ŠPANĚLSKO", „H. FRANCIE", „I. IRSKO", „J. ITÁLIE", „N. LUCEMBURSKO", „Q.
VIZOZEMSKO", „R. RAKOUSKO", „T. PORTUGALSKO", „W. FINSKO", „X. ŠVÉDSKO" a „Y. SPOJENÉ
KRÁLOVSTVÍ":

iii)

la oddíl „D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

,E.

ESTONSKO

1.

Pro účely článku 14c a čl. 14d odst. 3 nařízení a čl. 6 odst. 1, článku 10b, čl. 11 odst.l, čl. 11a odst.
1, článku 12a, čl. 13 odst. 2, čl. 13 odst. 3, čl. 14 odst. 1, 2 a 3, čl. 38 odst. 1, čl. 70 odst. 1, čl. 82
odst. 2 a čl. 86 odst. 2 prováděcího nařízení: Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění), Tallinn.

2.

Pro účely článku 17 nařízení a článku 8 a čl. 113 odst. 2 prováděcího nařízení: Eesti Haigekassa
(Estonský fond zdravotního pojištění), Tallinn.

3.

Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení:

4.

a)

Nemoc, mateřství, pracovní úrazy a nemoci z povolání: Eesti Haigekassa (Estonský fond zdra
votního pojištěni), Tallinn;

b)

Nezaměstnanost: Eesti Tóotukassa (Estonský fond pojištění v nezaměstnanosti), Tallinn.

Pro účely článku 109 prováděcího nařízení: Maksuamet (Rada pro daně), Tallinn.":

iv) za oddíl „J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

X

KYPR

1.

Pro účely článku 14c, čl. 14d odst. 3 a článku 17 nařízení a čl. 6 odst. 1, článku 10b. čl. 11 odst.l, čl.
11a odst. 1, článku 12a, čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 14 odst. 1, 2 a 3, čl. 38 odst. 1, čl. 70 odst. 1, čl. 80
odst. 2, článku 81, čl. 82 odst. 2, čl. 85 odst. 2, čl. 86 odst. 2. čl. 91 odst. 2 a článku 109 provádě
cího nařízení: Tur|ua KotvuviKÚv AocpaXioeojv, YTOupyrio Epyctcriac, KCU Kotvtovucúv AwpaXíoEtúv (Odbor
sociálního pojištění. Ministerstvo práce a sociálního pojištění), AevKtoaia.
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L.

2.

Pro účely článku 8, čl. 102 odst. 2 a článku 110 prováděcího nařízení (pro věcné dávky): Turjua Kotvuvucwv AoxpaXioeuv, Ynoupyrio Epyaoiac Kai Koivwvuabv AotpaXiocuv (Odbor sociálního pojištění, Minister
stvo práce a sociálního pojištění), AcuKwoia.

3.

Pro účely článku 8, čl. 102 odst. 2, článku 110 a čl. 113 odst. 2 prováděcího nařízení (pro věcné
dávky) a článků 36 a 63 nařízení: Ynoupyrio Yyriac (Ministerstvo zdravotnictví), AtUKiooia.

LOTYŠSKO

Pro účely:

M.

a)

čl. 14 odst. 1, čl. 14a odst. 1 a 4, čl. 14b odst. 1, čl. 14d odst. 3 a článku 17 prováděcího nařízení:
Valsts sociálás apdrošinášanas agentura (Agentura státního sociálního pojištění), Riga.

b)

článku 10b, čl. 11 odst. 1, čl. 11a odst. 1, čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 14 odst. 1, 2 a 3, čí. 82 odst. 2
a článku 109 prováděcího nařízení: Valsts sociálás apdrošinášanas agentura (Agentura státního
sociálního pojištění), Riga.

c)

čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení (v souvislosti se články 36 a 63 nařízení): Valsts obligátás veselíbas apdrošinášanas agentura (Agentura státního povinného sociálního pojištění), Riga.

d)

čl. 70 odst. 2 nařízení:. Valsts sociálás apdrošinášanas agentura (Agentura státního sociálního
pojištění), Riga.

LITVA

1.

Pro účely čl. 14 odst. 1 písm. b), čl. 14a odst. 1 písm. b), čl. 14b odst. 1 a 2, čl. 14d odst. 3 a článku
17 nařízení a čl. 6 odst. 1, článku 10b, čl. 11 odst. 1, článku 11a, článku 12a, čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 14
odst. 1 a 2, čl. 85 odst. 2 a čl. 91 odst. 2 prováděcího nařízení: Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius.

2.

Pro účely čl. 38 odst. 1, čl. 70 odst. 1 a čl. 86 odst. 2 prováděcího nařízení: Seniúnijos pagal asmens
gyvenamaja. vieta^ (místní úřady podle místa bydliště dotyčné osoby).

3.

Pro účely čl. 80 odst. 2, článku 81 a čl. 82 odst. 2 prováděcího nařízení: Respublikiné darbo birža
(Národní úřad pro trh práce), Vilnius.

4.

Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení:

5.

6.

a)

náhrady nákladů podle článků 36 a 63 nařízení: Valstybiné ligoniu kasa (Státní nemocenský
fond), Vilnius;

b)

náhrady podle čl. 70 odst. 2: Respublikiné darbo birža (Národní úřad pro trh práce), Vilnius.

Pro účely článku 110 prováděcího nařízení:

a)

věcné dávky podle hlavy III kapitol 1 a 4 nařízení: Valstybiné ligoniu kasa (Státní nemocenský
fond), Vilnius;

b)

peněžité dávky podle hlavy III kapitol 1 až 4 a 8 nařízení: Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius;

c)

peněžité dávky podle hlavy III kapitoly 6 nařízení: Respublikiné darbo birža (Národní úřad pro
trh práce), Vilnius;

d)

peněžité dávky podle hlavy III kapitol 5 a 7 nařízení: Savivaldybiu socialinés paramos skyriai
(místní odbory sociální pomoci).

Pro účely čl. 113 odst. 2 prováděcího nařízení: Valstybiné ligoniu kasa (Státní nemocenský fond), Vil
nius.";
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v)

za oddíl „N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:
„O.

MAĎARSKO
1.

Pro účely článku 14c, čl. 14d odst. 3 a článku 17 nařízení: Országos Egészségbiztosítási Pénztár
(Národní fond zdravotního pojištění), Budapest.

2.

Pro účely čl. 6 odst. 1 prováděcího nařízení:
a)

nemoc, mateřství, pracovní úrazy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdra
votního pojištěnO, Budapest;

b)

stáří, invalidita: Országos Nyugdíjbiztosítási Fóigazgatóság (Ústřední správa národního důchodo
vého pojištěnO, Budapest;

c)

nezaměstnanost: Foglalkoztatási Hivatal (Úřad práce), Budapest;

d)

fond soukromého důchodového pojištění, fond dobrovolného důchodového pojištění: Pénzúgyi
Szervezetek Állami Felůgyelete (Maďarský úřad finančního dohledu), Budapest.

3.

Pro účely článků 8 a 10b, čl. 11 odst. I. čl. 11a odst 1, článku 12a, čl. 13 odst. 3 a 4 a čl. 14 odst. 1,
2 a 3 prováděcího nařízení: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního
pojištění), Budapest.

4.

Pro účely čl. 38 odst. 1 prováděcího nařízení: Országos Nyugdíjbiztosítási Fóigazgatóság (Ústřední
správa národního důchodového pojištěnO, Budapest.

5.

Pro účely čl. 70 odst. 1 prováděcího nařízení:
a)

úrazová nemocenská a důchod v případě úrazu: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní
fond zdravotního pojištěnO, Budapest;

b)

ostatní dávky: Országos Nyugdíjbiztosítási Fóigazgatóság (Ústřední správa národního důchodo
vého pojištěnO, Budapest.

6.

Pro účely čl. 80 odst. 2, článku 81 a čl. 82 odst. 2 prováděcího nařízení: Foglalkoztatási Hivatal (Úřad
práce), Budapest.

7.

Pro účely čl. 85 odst. 2 a čl. 86 odst. 2 prováděcího nařízení:

8.

a)

příspěvek při, narození dítěte a podpora v mateřství: Országos Egészségbiztosítási Pénztár
(Národní fond zdravotního pojištění), Budapest;

b)

ostatní rodinné dávky: Államháztartási Hivatal (Úřad veřejných financí), Budapest.

Pro účely čl. 91 odst. 2 prováděcího nařízení: Országos Nyugdíjbiztosítási Fóigazgatóság (Ústřední
správa národního důchodového pojištěnO, Budapest.

9.

Pro účely čL 102 odst. 2 prováděcího nařízení:
a)

nemoc, mateřství, pracovní úrazy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdra
votního pojištění), Budapest;

b)

nezaměstnanost: Foglalkoztatási Hivatal (Úřad práce), Budapest.

10. Pro účely článku 109 prováděcího nařízení: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdra
votního pojištění), Budapest
11. Pro účely článku 110. prováděcího nařízení:
a)

nemoc, mateřství, pracovní úrazy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdra
votního pojištěnO, Budapest;

b)

stáří, invalidita: Országos Nyugdíjbiztosítási Fóigazgatóság (Ústřední správa národního důchodo
vého pojištěnO, Budapest;
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c)

dávky v nezaměstnanosti: Foglalkoztatási Hivatal (Úřad práce), Budapest:

d)

rodinné dávky: Államháztartási Hivatal (Úřad veřejných financí), Budapest;

—

v případě příspěvku při narození dítěte a podpory v mateřství: Országos Egészségbiztosítási
Pénztár (Národní fond zdravotního pojištěnO, Budapest.

12. Pro účely čl. 113 odst. 2 prováděcího nařízení: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond
zdravotního pojištění), Budapest.

P.

MALTA

Pro účely článku 14c, čl. 14d odst. 3 a článku 17 nařízení a čl. 6 odst. 1, čl. 8 odst. 1 a 2, článku 10b,
čl. 11 odst.l, čl. 11a odst. 1, článku 12a, čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 14 odst. 1, 2 a 3, čl. 38 odst. 1, čl. 70 odst.
1, čl. 80 odst. 2, článku 81, čl. 82 odst. 2, čl. 85 odst. 2, čl. 86 odst. 2, čl. 89 odst. 1, čl. 91 odst. 2,
čl. 102 odst. 2 a článků 109 a 110 prováděcího nařízení: Dipartiment tas-Sigurtá Sočjali (Odbor sociálního
zabezpečení), Valletta;

Pro účely čl. 8 odst. 3 a čl. 113 odst. 2 prováděcího nařízení: Divižjoni tas-Sahha (Sekce zdravotnictví),
Valletta.";

vi) za oddíl „R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

„S.

POLSKO

1.

Pro účely čl. 14 odst. 1 písm. a) a článku 17 ve spojení s článkem 11 prováděcího nařízení, čl. 14
odst. 2 a 3 nařízení ve spojení s článkem 12a prováděcího nařízení, čl. 14a odst. 1 písm. a) a článku
17 ve spojení s článkem 11a prováděcího nařízení, čl. 14a odst. 2, 3 a 4 nařízení ve spojení s článkem
12a prováděcího nařízení, čl. 14b odst. 1 a 2 ve spojení s čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení, článku 14c
nařízení ve spojení s článkem 12a prováděcího nařízení a čl. 14d odst. 3 nařízení: zemské pobočky
Zaklad Ubezpieczeň Spolecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) místně příslušné podle
sídla zaměstnavatele pojištěnce nebo osoby samostatně výdělečně činné.

2.

Pro účely čl. 14 odst. 1 písm. b) a článku 17 nařízení ve spojení s článkem 11 prováděcího nařízení,
čL 14a odst. 1 písm. b) a článku 17 nařízení ve spojení s článkem 11a prováděcího nařízení, čl. 14b
odst. 1 a 2 ve spojení s článkem 14 odst. 1 písm. b) a článkem 17 nařízení: Zaklad Ubezpieczeň Spo
lecznych - Centrála (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS - ústředí), Warszawa.

3.

Pro účely čl. 6 odst. 1, článku 10b, čl. 13 odst. 2 a 3 a článků 14 a 109 prováděcího nařízení:

4.

a)

dávky zdravotní péče: kasa chorých (nemocenská pokladna), u které je dotyčná osoba pojištěná;

b)

další dávky:

i)

pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících
zemědělců: zemské pobočky Zaklad Ubezpieczeň Spolecznych (Instituce sociálního zabezpe
čení - ZUS) místně příslušné podle sídla zaměstnavatele pojištěnce nebo osoby samostatně
výdělečně činné;

ii)

pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Spolecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) místně příslušné podle místa
pojištění zemědělce.

Pro účely článku 8 prováděcího nařízení:

a)

dávky zdravotní péče: kasa chorých (nemocenská pokladna), u které je dotyčná osoba pojištěná;
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b)

5.

6.

další dávky:
—

zemské pobočky Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS)
místně příslušné podle sídla zaměstnavatele pojištěnce (nebo osoby samostatně výdělečně
činné) během doby pojištění ve vztahu k zaměstnaným osobám nebo osobám samostatně
výdělečně činným s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců;

—

zemské pobočky Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS)
místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu ve vztahu k zaměstnaným osobám nebo
osobám samostatně výdělečně činným s výjimkou samostatné hospodařících zemědělců, po
uplynutí doby pojištění;

—

oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego (Zemědělský fond sociálního
zabezpečení - KRUS) místně příslušné podle místa pojištění samostatně hospodařícího
zemědělce.

Pro účely čl. 38 odst. 1 prováděcího nařízení:
a)

pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících
zemědělců: organizační složky Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (Instituce sociálního zabezpečení
— ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;

b)

pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo
lecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) určené pro spolupráci s příslušnými
institucemi určitých členských států;

c)

pro vojáky z povolám: specializované útvary Ministerstva národní obrany;

d)

pro příslušníky policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní a zahraniční roz
vědky a Bezpečnostního úřadu vlády: specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy;

e)

pro příslušníky vězeňské služby: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti:

f)

pro soudce a státní zástupce: specializované útvar)' Ministerstva spravedlnosti.

Pro účely čl. 70 odst. 1 prováděcího nařízení:
a)

dlouhodobé dávky:
i)

pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících
zemědělců: organizační složky Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (Instituce sociálního zabez
pečení - ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;

ii)

pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Spolecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) určené pro spolupráci
s příslušnými institucemi určitých členských států;

iii) pro vojáky z povolání: specializované útvary Ministerstva národní obrany:
iv) pro příslušníky policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní a zahraniční
rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády: specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí
a správy:
v)

pro příslušníky vězeňské služby: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti:

vi) pro soudce a stámí zástupce: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti:
b)

krátkodobé dávky:
i)

pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících
zemědělců: zemské pobočky Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (Instituce sociálního zabezpe
čení - ZUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu rodinných příslušníků
pojištěnce:

ii)

pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Spolecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) místně příslušné podle místa
bydliště nebo pobytu rodinných příslušníků zemědělce.

245

246

Úřední věstník Evropské unie
7.

Pro účely čl. 80 odst. 2, článku 81, čl. 82 odst. 2, čl. 83 odst. 1 a čl. 84 odst. 2 prováděcího nařízení:
Wojewódzkie urzedy pracy (vojvodské úřady práce) místně příslušné podle místa bydliště nebo
pobytu.

8.

Pro účely čl. 85 odst. 2 prováděcího nařízení:

9.

a)

pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících
zemědělců: zemské pobočky Zaklad Ubezpieczeň Spolecznych (Instituce sociálního zabezpečení ZUS) místně příslušné podle sídla zaměstnavatele pojištěnce nebo osoby samostatně výdělečně
činné;

b)

pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo
lecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) místně příslušné podle místa
pojištění zemědělce;

c)

pro nezaměstnané osoby: wojewódzkie urzedy pracy (vojvodské úřady práce) místně příslušné
podle místa bydliště nebo pobytu.

Pro účely čl. 86 odst. 2 prováděcího nařízení:
a)

pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících
zemědělců: zemské pobočky Zaklad Ubezpieczeň Spolecznych (Instituce sociálního zabezpečení ZUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu rodinných příslušníků pojištěnce;

b)

pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo
lecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) místně příslušné podle místa bydliště
nebo pobytu rodinných příslušníků zemědělce;

c)

pro vojáky z povolání: specializované útvary Ministerstva národní obrany;

d)

pro příslušníky policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní a zahraniční roz
vědky a Bezpečnostního úřadu vlády: specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy;

e)

pro pnslušníky vězeňské služby, specializované útvary Ministerstva spravedlnosti;

f)

pro soudce a státní zástupce: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti.

10. Pro účely čl. 91 odst. 2 prováděcího nařízení:
a)

pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících
zemědělců: organizační složky Zaklad Ubezpieczeň Spolecznych (Instituce sociálního zabezpečení
- ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;

b)

pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo
lecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) určené pro spolupráci s příslušnými
institucemi určitých členských států;

c)

pro vojáky z povolání s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999:
specializované útvary Ministerstva národní obrany;

d)

pro příslušníky policie. Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní a zahraniční roz
vědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po
1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy;

e)

pro příslušníky vězeňské služby s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po
1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti;

f)

pro bývalé soudce a státní zástupce: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti.

11. Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení ve spojení s články 36 a 63 nařízení: Ministerstwo
Zdrowia - Biuro Rozliczeň Miedzynarodowych (Ministerstvo zdravotnictví - Úřad pro mezinárodní
úhrady), Warszawa.
12. Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení ve spojení s článkem 70 nařízení: Ministerstwo Gospo
darki, Pracy i Polityki Spolecznej (Ministerstvo hospodářství, práce a sociální politiky - MGPiPS),'
Warszawa";

23.9.2003
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vii) za oddíl „T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:
,U.

SLOVINSKO
1.

Pro účely čl. 14 odst. 1 písm. b), čl. 14a odst. 1 písm. b) a článku 17 nařízení: Ministrstvo za delo,
družino in sociálně zadeve (Ministerstvo práce, rodiny a sociálních věcí).

2.

Pro účely článku 10b prováděcího nařízení: Závod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovinský
ústav zdravotního pojištěnO.

3.

Pro účely článků 11, H a , 12a, 12b, 13 a 14 prováděcího nařízení: Závod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (Slovinský ústav zdravotního pojištěnO.

4.

Pro účely čl. 38 odst. 1 prováděcího nařízení: Ministrstvo za delo, družino in sociálně zadeve (Minis
terstvo práce, rodiny a sociálních věci).

5.

Pro účely čl. 70 odst. 1 prováděcího nařízení: Ministrstvo za delo, družino in sociálně zadeve (Minis
terstvo práce, rodiny a sociálních věci).

6.

Pro účely čl. 80 odst. 1, článku 81 a čl. 82 odst. 2 prováděcího nařízení: Závod Republike Slovenije
za zaposlovanje (Slovinský úřad zaměstnanosti).

.

Pro účely čl. 85 odst. 2 a čl. 86 odst. 2 prováděcího nařízení: Ministrstvo za delo, družino in sociálně
zadeve (Ministerstvo práce, rodiny a sociálních věci).

8.

Pro účely čl. 91 odst. 2 prováděcího nařízení: Ministrstvo za delo, družino in sociálně zadeve (Minis
terstvo práce, rodiny a sociálních věci).

9.

Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení ve spojení s články 36 a 63 nařízení: Závod za zdrav
stveno zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav zdravotního pojištěnO.

7

10. Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení ve spojení s článkem 70 nařízení: Závod Republike
Slovenije za zaposlovanje (Slovinský úřad zaměstnanosti).

11. Pro účely článku 110 prováděcího nařízení: příslušné instituce.
V.

SLOVENSKO
1.

Pro účely článku 17 nařízení: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Minis
terstvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky), Bratislava.

2.

Pro účely čl. 6 odst. 1 prováděcího nařízení: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava.

3.

Pro účely článku 8 prováděcího nařízení:

4.

a)

Peněžité dávky: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna). Bratislava;

b)

Věcné dávky: příslušná zdravotní pojišťovna.

Pro účely článku 10b prováděcího nařízení:
a)

Dávky v případě nemoci, mateřství, invalidity, stáří, úmrtí, pracovních úrazů a nemocí z povo
lám: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b)

Rodinné dávky: příslušné instituce vyplácející rodinné dávky;

c)

Dívky v nezaměstnanosti: Národný úrad práce - okresné úřady práce (Národní úřad práce okresní úřady práce);

d)

Věcné dávky: příslušná zdravotní pojišťovna.

247

Úřední věstník Evropské unie

248
5.

Pro účely čl. 11 odst. 1 prováděcího nařízení: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava.

6.

Pro účely čl. 11a odst. 1, článku 12a, čl. 13 odst. 3, čl. 14 odst. 1, 2 a 3 prováděcího nařízení: Sociálna
poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava; pro věcné dávky: příslušná zdravotní pojišťovna.

7.

Pro účely čl. 38 odst. 1 a čl. 70 odst. 1 prováděcího nařízení: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna),
Bratislava.

8.

Pro účely čl. 80 odst. 2, článku 81 a čl. 82 odst. 2 prováděcího nařízení: Národný úrad práce
(Národní úřad práce), Bratislava.

9.

Pro účely čl. 85 odst. 2 prováděcího nařízení: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava.

10. Pro účely čl. 86 odst. 2 prováděcího nařízení: místní úřad podle místa bydliště rodinných příslušníků
příslušný ve věcech osobního stavu.

11. Pro účely čl. 91 odst. 2 prováděcího nařízení (v souvislosti s vyplácením dávek podle článků 77 a 78
nařízení):

a)

pro zaměstnance: zaměstnavatelé;

b)

pro osoby samostatně výdělečně činné a pro důchodce: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna),
Bratislava;

c)

pro ostatní osoby: okresní úřady.

12. Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení:
a)

v souvislosti s náhradami podle článků 36 a 63 nařízení: Všeobecná zdravotná poisťovňa
(Všeobecná zdravotní pojišťovna), Bratislava;

b)

v souvislosti s náhradami nákladů podle článku 70 nařízení: Národný úřad práce (Národní úřad
práce), Bratislava.

13. Pro účely článků 109 a 110 prováděcího nařízení:

a)

dávky v případě nemoci, mateřství, invalidity, stáří, pracovních úrazů a nemocí z povolám:
Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b)

věcné dávky: příslušná zdravotní pojišťovna;

c)

dávky v nezaměstnanosti: Národný úrad práce - okresně úřady práce (Národní úřad práce okresní úřady práce);

14. Pro účely článku 113 prováděcího nařízení: příslušná zdravotní pojišťovna."

k)

Příloha 11 .Systémy uvedené v čl. 35 odst. 2 nařízení (čl. 4 odst, 11 prováděcího nařízení)" se mění takto:
i)

za oddíl „A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:
„B.

ČESKÁ REPUBLIKA
Žádné.";

ii)

pořadí dosavadních oddílů „B. DÁNSKO", „C. NĚMECKO", „D. ŠPANĚLSKO", „E. FRANCIE", J . ŘECKO", „G.
IRSKO", „H. ITÁLIE", J . LUCEMBURSKO", „J. NIZOZEMSKO", „K. RAKOUSKO", „L. PORTUGALSKO", „M. FIN
SKO", „N. ŠVÉDSKO"a „ O . SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto oddíly se označují jako „C. DÁNSKO", „D.
NĚMECKO", „F. ŘECKO", „G. ŠPANĚLSKO", „H. FRANCIE", „I. IRSKO", J . ITÁLIE", „N. LUCEMBURSKO", „Q.
NIZOZEMSKO", „R. RAKOUSKO", „T. PORTUGALSKO", „W. FINSKO", „X. ŠVÉDSKO" a „Y. SPOJENÉ
KRÁLOVSTVÍ";

23.9.2003
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iii) za oddíl „D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:
„E.

ESTONSKO
Žádné":

iv) 2a oddíl „J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:
X

KYPR
Žádné.

L.

LOTYŠSKO
Žádné.

M.

LITVA
Žádné.";

v)

2 a oddíl ,N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:
.O.

MAĎARSKO
Žádné.

P.

MALTA
Žádné.";

vi) za oddíl „R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:
„S.

POLSKO
Žádné.";

vii) 2 a oddíl „T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:
„U.

SLOVINSKO
Žádné.

V.

SLOVENSKO
Žádné."

3.
31983 Y 0117: Rozhodnutí Správní komise Evropských spole
čenství pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků č. 117 ze dne
7. července 1982 o podmínkách provádění čl. 50 odst. 1 písm. a)
nařízení Radv (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972 (Úř. věst.
C 238, 7.9.1983. s. 3). ve znění:

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republik)' a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994. s. 21).

Belgie:

Office national des pensions (ONP), Rijksdienst
voor pensioenen (RVP) (Státní penzijní úřad).
Bruxelles/Brussel.

Česká republika:

Česká správa sociálního zabezpečení, Praha:

Dánsko:

Direktoratet for Sociál Sikring og Bistand (Ředi
telství pro sociální zabezpečení a péči), Kobenhavn.

Německo:

Verband Deutscher Rentenversicherungstráger Datenstelle (Středisko pro zpracování dat Svazu
německých důchodových pojišťoven), Wúrzburg.

Estonsko:

Sotsiaalkindlustusamet
pojištěnO, Tallinn.

Bod 2.2 se nahrazuje tímto:

„Pro účely tohoto rozhodnutí je určeným orgánem:

(Rada

sociálního
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Řecko:

iSpuua Kotvcjvucúv AaxpaXioaov
sociálního zabezpečení), Á9ňva.

Španělsko:

Instituto Nacionál de la Seguridad Sociál
(Národní ústav sociálního zabezpečení), Madrid.

Francie:

Caisse nationale ďassurance-vieillesse - Centre
informatique national - travailleurs migrants
SCOM (Národní fond starobního pojištění Národní středisko zpracování dat migrujících
pracovníků SCOM), Tours.

Irsko:

Department of Sociál
sociálních věcí), Dublin.

Welfare

(IKA)

(Ústav

Kypr

Tuň.ua Kotv(t)vtK(l)v AoxpaXiocuv, YTtoupyrio Epyaaíac
KOI KOIVWVLKÚV
AoxpaXioeuv
(Odbor
sociálního
pojištění,
Ministerstvo
práce
a sociálního pojištění), ÁEUKwoia.

Lotyšsko:

Valsts sociálás apdrošinášanas agentura (Agen
tura státního sociálního pojištění), Riga.

Litva:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
(Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vil-

Malta:

Centre ďinformatique, ďaffiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de
securité sociále (Společné středisko zpracování
dat, evidence pojištění a inkasa příspěvků
orgánů sociálního zabezpečení), Luxembourg.
Országos
Nyugdíjbiztosítási
(Ústřední
správa
národního
pojištění), Budapest.

Dipartiment
tas-Sigurtá
Sočjali
sociálního zabezpečení), Valletta.

Rakousko:

Hauptverband der ósterreichischen Sozialversicherungstráger
(Hlavní
svaz
rakouských
sociálních pojišťoven), Wien.

Polsko:

Zaklad Ubezpieczen Spolecznych
sociálního zabezpečení), Warszawa.

Portugalsko:

Centro Nacionál de Pensóes (Národní důchodové
středisko), Lisboa.

Finsko:

Department of Sociál Security, Records Branch
(Ministerstvo sociálního zabezpečení, oddělení
evidence), Newcastle-upon-Tyne."

(Státní

rada

sociálního

4.
31983 Y 0112(02): Rozhodnutí Správní komise Evropských spo
lečenství pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků č. 118 ze
dne 20. dubna 1983 o podmínkách provádění čl. 50 odst. 1 písm. b)
nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972 (Uř. věst.
C 306, 12.11.1983, s. 2), ve znění:

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

Bod 2.4 se nahrazuje tímto:

„Pro účely tohoto rozhodnutí je určeným orgánem:

Belgie:

Office national des pensions (ONP), Rijksdienst
voor pensioenen (RVP) (Státní penzijní úřad),
Bruxelles/Brussel.

Česká republika:

Česká správa sociálního zabezpečení, Praha.

Dánsko:

Direktoratet for Sociál Sikring og Bistand (Ředi
telství pro sociální zabezpečení a péči), Kobenhavn.

Německo:

Verband Deutscher Rentenversicherungstráger Datenstelle (Středisko pro zpracování dat Svazu
německých důchodových pojišťoven), Wůrzburg.

Estonsko:

Sotsiaalkindlustusamet
pojištěni), Tallinn.

(Rada

sociálmho

Řecko:

iSpuua KotvbMKÚv AoxpaXiatíov
sociálního zabezpečení), Adnva.

(IKA) (Ústav

Španělsko:

Instituto Nacionál de la Seguridad Sociál
(Národní ústav sociálního zabezpečeni), Madrid.

Francie:

Caisse nationale ďassurance-vieillesse - Centre
informatique national - travailleurs migrants
SCOM (Národní fond starobního pojištění Národní středisko zpracování dat migrujících
pracovníků SCOM), Tours.

Irsko:

Department of Sociál
sociálních věcí), Dublin.

Itálie:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociále (INPS)
(Národní institut sociální péče), Roma.

Kypr:

Tun.ua KOIVOMKÚV AoxpaXíowov, Yjioupvrio Epyaoiac
xai
KOIVGMKWV
AoxpaXiotuv
(Odbor
sociálního
pojištění,
Ministerstvo
práce
a sociálního pojištění), AeuKaxria.

(Odbor

Sociále Verzekeringsbank (Sociální pojišťovna),
Amsterdam.

Slovensko:

Spojené království:

Fóigazgatóság
důchodového

Nizozemsko:

Slovinsko:

Riksfórsákringsverket
pojištění), Stockholm.

—

Istituto Nazionale della Previdenza Sociále (INPS)
(Národní ústav sociální péče), Roma.

Madarsko:

Švédsko:

(Ministerstvo

Itálie:

Lucembursko:

23.9.2003

(Instituce

Závod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije (Slovinský ústav důchodového a inva
lidního pojištění), Ljubljana.
Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Brati
slava.
Eláketrvakeskus/Pensionsskyddscentralen
(Ústředna důchodového pojištění), Helsinki.

Welfare

(Ministerstvo

23.9.2003

1 CS

|
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Lotvšsko:

Valsts sociálás apdrošinášanas agentura (Agen
tura státního sociálního pojištění), Riga.

Litva:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
(Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vil-

a)
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za oddíl „A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:

„B. ČESKÁ REPUBLIKA

Lucembursko:

Centre ďinformatique, ďaffiliation et de perceptiDn des cotisations, commun aux institutions de
securité sociále (Společné středisko zpracování
dat, evidence pojištění a inkasa příspěvků
orgánů sociálního zabezpečení), Luxembourg.

Maďarsko:

Országos
Nyugdíjbiztosítási
(Ústřední
správa
národního
pojištění). Budapest.

Malta:

Žádné.":

b)

pořadí dosavadních oddílů „B. DÁNSKO", „C. NĚMECKO", „D.
ŘECKO", „E. ŠPANĚLSKO", „F. FRANCIE", „G. IRSKO", „H. ITÁLIE".
„I. LUCEMBURSKO", J . NIZOZEMSKO", „K. RAKOUSKO", „L.
PORTUGALSKO", „M. FINSKO", „N. SVÉDSKO"a „O. SPOJENÉ
KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto oddíly se označují jako „C.
DÁNSKO". „D. NĚMECKO", „F. ŘECKO". „G. ŠPANĚLSKO". „H.
FRANCIE", .1. IRSKO", „J. ITÁLIE", „N. LUCEMBURSKO". „Q.
NIZOZEMSKO", „R. RAKOUSKO", „T. PORTUGALSKO", „W. FIN
SKO", „X. ŠVÉDSKO" a „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ":

c)

za oddíl „D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

Fóigazgatóság
důchodového

Dipartiment
tas-Sigurtá
Sočjali
sociálního zabezpečení), Valletta.

(Odbor
„E.

Nizozemsko:

S<Kiale Verzekeringsbank (Sociální pojišťovna),
Amsterdam.

Rakousko:

Hauptverband der ósterreichischen Sozialversicherungstráger
(Hlavní
svaz
rakouských
sociálních pojišťoven), Wien.

ESTONSKO
Žádné";

d)

za oddíl „J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

X

KYPR
Žádné.

Polsko:

Portugalsko:

Zaklad Ubezpieczeň
Spolecznych
sociálního zabezpečeni*), Warszawa.

(Instituce
L.

Žádné.

Centro Nacionál de Pensóes (Národní důchodové
středisko). Lisboa.
M.

Slovinsko:

Závod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije (Slovinský ústav důchodového a inva
lidního pojištění), Ljubljana.

Slovensko:

Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Brati
slava.

LITVA
Žádné.";

e)

Finsko:

LOTYŠSKO

za oddíl „N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

„O. MAĎARSKO
Žádné.

Eláketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen
(1'středna d ů c h o d o v é h o pojištění), Helsinki.

P.
Švédsko:

Riksfórsákríngsverket (Státní
pojištěnO. Stockholm.

rada

sociálního

Spojené království:

Department of Sociál Security. Records Branch
(Ministerstvo sociálního zabezpečení,' oddělení
evidence), Newcasde-upon-Tyne.".

5.
31988 Y 0309(02): Rozhodnutí Správní komise Evropských spo
lečenství pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků č. 136 ze
dne 1. července 1987 o výkladu čl. 45 odst 1 až 3 nařízení Rady
(EHS) č. 1408/71 týkajícího se započítávám dob pojištění podle
právních předpisů členských států pro získám,.zachování nebo opětné
nabytí nároku na dávky (Uř. věst. C 64. 9.3.1988, s. 7), ve zněm:

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republik) , Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241. 29.8.1994. s. 21).

MALTA
Žádné.";

f)

za oddíl X

RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

POLSKO
Žádné";

g)

za oddíl „T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

„U. SLOVINSKO
Žádné.

7

Příloha se mění takto:

V.

SLOVENSKO
Žádné."

Úřední věstník Evropské unie
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6.
31993 Y 0825(02): Rozhodnutí Správní komise Evropských spo
lečenství pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků č. 150 ze
dne 26. června 1992 o provádění článků 77 a 78 a čl. 79 odst. 3
nařízení (EHS) č. 1408/71 a čl. 10 odst. 1 písm. b) bodu ii) nařízení
(EHS) č. 574/72 (Úř. věst C 229, 25.8.1993, s. 5), ve znění:

—

„O.

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

P.

í)

za oddíl „A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:

2.

Pokud jde o rodinné dávky/přídavky na děti - určené
obecní úřady.

Pokud jde o sirotčí důchody - Česká správa sociálního
zabezpečení, Praha."

MALTA

POLSKO

se

mění

a

tyto

oddíly

se

označují

jako

SLOVINSKO
Ministrstvo za delo, družino in sociálně zadeve (Ministerstvo
práce, rodiny a sociálních věcí), Ljubljana.

pořadí dosavadních oddílů „B. DÁNSKO", „C. NĚMECKO", „D.
ŠPANĚLSKO", „E. FRANCIE", „F. ŘECKO", „G. IRSKO", „H. ITÁLIE",
„I. LUCEMBURSKO", J . NIZOZEMSKO", „K. RAKOUSKO", „L.
PORTUGALSKO", „M. FINSKO", „N. ŠVÉDSKO" a „ O . SPOJENÉ
KRÁLOVSTVÍ"

V.

„C.

SLOVENSKO
1.

Pouze pro rodinné dávky: Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny (Ministerstvo práce, sociálních věcí
a rodiny), Bratislava.

2.

Ve všech ostatních případech:
(Sociální pojišťovna), Bratislava.";

Sociálna

poisťovňa

za oddíl „D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:
7.
32001 D 0548: Rozhodnutí Komise 2001/548/ES ze dne 9. čer
vence 2001 o zřízení Výboru pro penzijní připojištění (Úř. věst. L 196,
20.7.2001, s. 26).

JE. ESTONSKO

Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění), Tallinn.";

za oddíl „J. JTÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

X

L.

KYPR

31968 L 0360: Směrnice Rady 68/360/EHS ze dne 15. října 1968
o odstranění omezení pohybu a pobytu pracovníků členských států
a jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství (Úř. věst. L 257,
19.10.1968, s. 13), ve znění:

—

11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř.
věst. L 73, 27.3.1972, s. 14),

—

11979 H : Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L-302, 15.11.1985, s. 23),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

LOTYŠSKO

Valsts sociálás apdrošinášanas agentura (Agentura
sociálního pojištění), Riga.

M.

V čl. 3 odst. 1 se číslo „45" nahrazuje číslem „55".

B. VOLNÝ POHYB PRACOVNÍKŮ

Turjua KOIVUMKÚV AocpoXiocuv, Ynoupyrio Epycujicu; KCU KOIVCJVUUOV AcupoXioEtov (Odbor sociálního pojištění, Ministerstvo
práce a sociálního pojištění), AEUKWOÍCI.

státního

LITVA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního
fondu sociálního pojištění), Vilnius.";

e)

Államháztartási Hivatal (Úřad veřejných financí), Buda
pest.

za oddíl „T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

„U.

DÁNSKO", „D. NĚMECKO", „F. ŘECKO", „G. ŠPANĚLSKO", „H.
FRANCIE", J . IRSKO", „J. ITÁLIE", „N. LUCEMBURSKO", „Q.
NIZOZEMSKO", „R. RAKOUSKO", „T. PORTUGALSKO", „W. FIN
SKO", J í . ŠVÉDSKO" a „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

d)

2.

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (Minister
stvo hospodářství, práce a sociální politiky), Warszawa.";

g)

c)

Országos Nyugdíjbiztosítási Fóigazgatóság
(Ústřední
správa národního důchodového pojištění), Budapest.

ČESKÁ REPUBLIKA

1.

b)

1.

za oddíl X . RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

„S.
„B.

MAĎARSKO

Dipartiment tas-Sigurtá Sočjali (Odbor sociálního zabezpe
čení), Valletta.";

Příloha se mění takto:

a)

23.9.2003

za oddíl „N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

23.9.2003

r~(ŽŠ~l
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Poznámky pod čarou 1 a 2 v příloze se nahrazují tímto:
„' Belgickém, britském, českém, dánském, estonském, finském, fran
couzském, irském, italském, kyperském, litevské, lotyšském, lucembur
ském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském,
portugalském, rakouskem, řeckém, slovenském, slovinském, španěl
ském a švédském - podle země. která povolení vydává."
„ Belgičtí, britští, čeští, dánští, estonští, finští, francouzští, irští, italští,
kyperští, litevští, lotyššt. lucemburští, maďarští, maltští, němečtí, nizo
zemští, polští, portugalští, rakouští, řečtí, slovenští, slovinští, španělští
a švédští - podle země. která povolení vydává."
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dále, mezi položky pro Itálii a Lucembursko:

„Na Kypru

odborná příprava pro povolání

2

C. VZÁJEMNÉ U Z N Á V Á N Í O D B O R N Ý C H KVALIFIKACÍ
I.

OBECNÝ

SYSTÉM

31992 L 0051: Směrn ce Rady 92/51/EHS ze dne 18. června 1992
o druhém obecném systému pro uznávání odborného vzdělávání
a příprav)', kterou se doplňuje směrnice 89/48/EHS (Úř. věst. L 209,
24.7.1992. s. 25), ve znění:
—

31994 L 0038: směrnice Komise 94/38/ES ze dne 26.7.1994 (Úř.
věst. L 217, 23.8.1994. s. 8).

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

zubní technik (.ooovroTEYyiTnc'),

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 14 let, zahrunujícímu
nejméně 6 let základního vzdělání. 6 let středního vzdělání a 2 roky
postsekundárního odborného vzdělání, následovaného 1 rokem
odborné praxe:

—

optik (.TcyyiKÓc oTntKÓc,').

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 14 let, zahrnujícímu
nejméně 6 let základního vzdělání, 6 let středního vzdělání a 2 roky
postsekundárního vzdělání, následovaného 1 rokem odborné praxe.

V Lotyšsku

—

31995 L 0043: směrnice Komise 95/43/ES ze dne 20.7.1995 (Úř.
věst. L 184. 3.8.19Í 5. s. 21).

odborná příprava pro povolání

—

31997 L 0038: směrnice Komise 97/38/ES ze dne 20.6.1997 (Úř.
věst. L 184. 12.7.199 . s. 31),

—

—

32000 L 0005: směrnice Komise 2000/5/ES ze dne 25.2.2000
(Úř. věst. L 54. 26.2.2000. s. 42).

—

32001 L 0019: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/
ES ze dne 14.5.2001 (Úř. vést. L 206. 31.7.2001, s. 1).

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 13 let, zahrnujícímu
nejméně 10 let všeobecného vzdělání a 2 roky odborného vzdělání na
zdravotnické škole, následovaného 3 roky odborné praxe, na jejímž
konci musí být složena zkouška k získání osvědčení o odbornosti:

zubní sestra (.zobárstnieclbas mása'),

T

Příloha C „SEZNAM 0 3 0 R Ů VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY,
KTERÉ MAJÍ ZVLÁŠTNÍ STRUKTURU. UVEDENÝCH V ČL. 1 PÍSM. a)
PRVNÍM PODODSTAVCI DRUHÉ O D R Á Ž C E BODĚ ii)" se doplňuje
takto:
a)

V bodě „1. Oblast zdravotnická a péče o dítě" se před údaje pro
Německo vkládají rove položky, které znějí:

—

biomedikální laborant (.biomediclnas laborants'),

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu
nejméně 10 let všeobecného vzdělání a 2 roky odborného vzdělání na
zdravotnické škole, následovaného 2 roky odborné praxe, na jejímž
konci musí být složena zkouška k získání osvědčení o odbornosti;

„V České republice
—

zubní technik (,zobu tehnikis*),

odborná příprava pro povolání
—

zdravotnický asistent,

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 13 let,
zahrnujícímu nejméně 8 let základního vzdělání a 4 roky
středního odborného vzdělání na střední zdravotnické škole,
zakončeného maturitní zkouškou;

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu
nejméně 10 let všeobecného vzdělám a 2 roky odborného vzdělání na
zdravotnické škole, následovaného 2 roky odborné praxe, na jejímž
konci musí být složena zkouška k získání osvědčení o odbornosti;

—
—

fyzioterapeutický asistent (.fizioterapeita asistents'),

nutriční asistent.

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 13 let.
zahrnujícímu nejméně 8 let základního vzdělání a 4 roky
středního odborného vzdělání na střední zdravotnické škole,
zakončeného maturitní zkouškou.".

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 13 let, zahrnujícího
nejméně 10 let všeobecného vzdělání a 3 roky odborného vzdělání na
zdravotnické škole, následovaného 2 roky odborné praxe, na jejímž
konci musí být složena zkouška k získání osvědčení o odbornosti.",

Úřední věstník Evropské unie
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dále, za položku pro Rakousko:

praxi o celkové délce nejméně 3 roky v oblasti dokončeného
vzdělání nebo vyučení osoby a dodatečné studium pedagogiky na
pedagogické fakultě, anebo k 1. září 2005 specializovaného
vzdělání v oblasti speciální pedagogiky poskytovaného metodolo
gickými středisky pro mistry odborné výchovy na zvláštních
školách bez doplňkového pedagogického studia."

„Na Slovensku
odborná příprava pro povolání
—

23.9.2003

učitel v tanečním oboru na základních uměleckých školách
(.učitel v tanečnom odbore na základných uměleckých
školách'),

c)

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 14,5 let,
zahrnujícímu 8 let základního vzdělání, 4 roky vzdělání na specia
lizované střední škole a 5 semestrů odborné přípravy v taneční
pedagogice;

V bodě „3. Oblast námořnictví, a) Námořní doprava" se za údaje
pro Dánsko vkládají nové položky, které znějí:

„V České republice

odborná příprava pro povolání
—

vychovatel ve zvláštních výchovných zařízeních a v zařízeních
sociálních služeb (.vychováváte!' v špeciálnych výchovných
zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb')

která odpovídá vzdělám o celkové délce nejméně 14 let,
zahrnujícímu 8/9 let základního vzdělání, 4 roky studia na střední
pedagogické škole nebo na jiné střední škole a 2 roky doplňko
vého distančního pedagogického studia."
b)

V bodě „2. Obor mistra řemesel (,Master7,Meister7,Maitre'), který
představuje obory vzdělávám a odborné přípravy týkající se
řemeslných dovedností, na které se nevztahují směrnice vyjmeno
vané v příloze A" se vkládají nové položky, které znějí:

—

palubní asistent,

—

námořní poručík,

—

první palubní důstojník,

—

kapitán,

—

strojní asistent,

—

strojní důstojník,

—

druhý strojní důstojník,

—

elektrotechnik,

—

elektrodůstojník."

„V Polsku
odborná příprava pro povolání
—

učitel praktické odborné přípravy (.Nauczyciel
nauki zawodu"),

praktycznej

která odpovídá vzdělání v délce
—

—

—

buď 8 let základního vzdělám a 5 let středního odborného
vzdělání, nebo: rovnocenného středního vzdělání v oboru,
následovanému I pedagogickým kursem o celkové délce nej
méně 150 hoblin, kursem bezpečnosti práce a pracovní
hygieny a 2 lety odborné praxe v povolání, kterou má osoba
vyučovat;

d)

„V Lotyšsku

odborná příprava pro povolání

nebo 8 let základního vzdělání a 5 let středního odborného
vzdělání, spolu s absolventským diplomem z postsekundární
pedagogické odborné školy;
nebo 8 let základního vzdělání a 2-3 roky základního
středního odborného vzdělání a nejméně 3 roky odborné
praxe, osvědčené titulem mistra v určitém povolání a následo
vané pedagogickým kursem o celkové délce nejméně 150
hodin.

Na Slovensku

V bodě „3. Oblast námořnictví, a) Námořní doprava" se mezi údaje
pro Itálii a Nizozemsko vkládají nové položky, které znějí:

e)

—

lodní elektrodůstojník (Jcugu elektromehánikis'),

—

operátor chladícího
mašTnists')".

systému

(Jtuga

salděšanas

iekártu

V bodě „3. Oblast námořnictví, a) Námořní doprava" se za slova
„která představuje odbornou přípravu" před údaje pro Dánsko
vkládají nové položky, které znějí:

odborná příprava pro povolám
„ — v České republice
—

mistr odborné výchovy (.majster odbornej výchovy*),
—

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let,
zahrnujícímu 8 let základního vzdělání, 4 roky odborného
vzdělám (dokončené střední odborné vzdělám a/nebo vyučení
v daném (obdobném) kursu odborné přípravy nebo vyučení),
odbornou praxi o celkové délce nejméně 3 roky v oblasti dokonče
ného vzdělání nebo vyučení osoby a doplňkové pedagogické stu
dium na pedagogické fakultě nebo na technické univerzitě, anebo
dokončené střední odborné vzdělání a/nebo vyučení v daném
(obdobném) kursu odborné přípravy nebo vyučení, odbornou

u palubního asistenta
1.

Osoba ve věku nejméně 20 let.

2.

a)

Námořní akademie nebo námořní střední
odborná škola - obor navigace, oba kursy musí
být ukončeny maturitní zkouškou a provázeny
schválenou námořní službou nejméně šesti
měsíců na lodi v průběhu studia, nebo

1~Č~Š~1

23.9.2003
b)

—

—

nejméně dvouletá schválená námořní služba ve
funkci palubní strážní služby a dokončení schvá
leného kursu, který splňuje požadavky na způ
sobilost stanovené v části A-II/1 předpisu STCW
(Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvali
fikace a strážní služby námořníků) uskutečně
ného námořní akademií nebo námořní střední
odbornou školou strany úmluvy STCW a složení
zkoušky před zkušební komisí uznávanou MD
(Ministerstvo dopravy České republiky).
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u prvního strojního důstojníka
Příslušný služební průkaz druhého strojního důstojníka
na lodích poháněných hlavním mechanickým pohonem
o výkonu nejméně 3 000 kW a nejméně 6 měsíců schvá
lené námořní služby v této funkci.

—

u elektrotechnika
1.

Osoba ve věku nejméně 18 let.

2.

Námořní nebo jiná akademie, elektrotechnická
fakulta nebo technická škola nebo univerzita,
všechny kursy musí být ukončeny maturitní zkouš
kou a provázeny schválenou praxí nejméně dvanácti
měsíců v oblasti elektrotechniky.

u námořního poručíka

1.

2.

—

Úřední věstník Evropské unie

Schválená námořní služba ve funkci palubního asi
stenta na lodích o hrubé prostornosti nejméně 500
RT po nejméně 6 měsíců v případě absolventa
námomí střední odborné školy nebo námořní akade
mie n;bo po jeden rok v případě absolventa schvále
ného kursu, v tom nejméně šest měsíců ve funkci
člena palubní strážní služby.

Řádné vyplněná
palubního asistenta.

a

potvrzená

kniha

—

výcviku

u elektrodůstojníka
1.

Námořní akademie nebo námořní střední odborná
škola, obor elektrotechniky nebo jiná vysoká nebo
střední škola v oblasti elektrotechniky, všechny kursy
musí být ukončeny maturitní zkouškou a nebo státní
zkouškou.

2.

Schválená námořní služba ve funkci elektrotechnika
po dobu nejméně 12 měsíců v případě absolventů
akademie, vysoké školy nebo univerzity nebo 24
měsíců v případě absolventa střední školy."

u prvního palubního důstojníka

Průkaz způsobilosti námořního poručíka na lodích
o hrubé prostornosti nejméně 500 RT a nejméně dvanác
timěsíční schválená námořní služba v tomto postavení.

u kapitána
f)
Služební průkaz kapitána na lodích o hrubé prostornosti
500 až 3 000RT.

Průkaz způsobilosti prvního palubního důstojníka na
lodích o nrubé prostornosti nejméně 3 000 RT a nej
méně šestiměsíční schválená námořní služba ve funkci
prvního palubního důstojníka na lodích o hrubé prostor
nosti nejméně 500 RT a nejméně šestiměsíční schválená
námořní služba ve funkci prvního palubního důstojníka
na lodích D hrubé prostornosti nejméně 3 000 RT.

—

V bodě „3. Oblast námořnictví, a) Námořní doprava" se za slova
„která představuje odbornou přípravu" mezi údaje pro Itálii
Nizozemsko vkládají nové položkv, které znějí:

a

,.— v Lotyšsku
—

1.

Osobí. ve věku nejméně 20 let.

2.

Námořní akademie nebo námořní střední odborná
škola - obor námořního strojnictví a schválená
námořní služba nejméně šesti měsíců na lodi v prů
běhu studia.

u strojního důstojníka

Schválená námořní služba ve funkci strojního asistenta
v délce nejméně 6 měsíců po absolvování námořní aka
demie nebo námořní střední odborné školy.

—

1.

Osoba ve věku nejméně 18 let.

2.

Odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let
a 6 měsíců, zahrnujícímu nejméně 9 let základního
vzdělání a nejméně 3 roky odborného vzdělání.
Navíc je vyžadována námořní služba v délce nejméně
6 měsíců jako lodní elektrotechnik nebo asistent
lodního elektrodůstojníka na lodích s generátory
o výkonu více než 750 kW. Odborné vzdělání se
ukončuje zvláštní zkouškou prováděnou příslušným
orgánem v souladu s programem odborné přípravy
schváleným ministerstvem dopravy.

u strojního asistenta

—
—

u lodního elektrodůstojníka (,kugu elektromehánikis")

u druhého strojního důstojníka

Schválená námořní služba v délce nejméně 12 měsíců ve
funkci třetího strojního důstojníka na lodích poháněných
hlavním mechanickým pohonem o výkonu nejméně 750
kW.

u operátora chladícího systému (,kuga salděšanas iekártu
mašinists')
1.

Osoba ve věku nejméně 18 let.

2.

Odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 13 let,
zahrnujícímu nejméně 9 let základního vzdělání
a nejméně 3 roky odborného vzdělání. Navíc je
vyžadována námořní služba v délce nejméně 12
měsíců jako asistent operátora chladícího systému.
Odborné vzdělání se ukončuje zvláštní zkouškou
prováděnou příslušným orgánem v souladu s progra
mem odborné přípravy schváleným ministerstvem
dopravy."

Úřední věstník Evropské unie
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g)

V bodě „4. Technická oblast" se před údaje pro Itálii vkládají nové
položky, které znějí:

—

odborná příprava pro povolání

autorizovaný technik, autorizovaný stavitel,

—

fyzická osoba řídící drážní vozidlo,

—

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let,
zahrnujícímu nejméně 8 let zákkdního vzdělání a nejméně
4 roky středního odborného vzdělání zakončeného maturitní
zkouškou a následovaného státní zkouškou o pohonu vozidel;

—

drážní revizní technik,
—

odpadový hospodař,

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let,
zahrnujícímu nejméně 8 let základního vzdělání a nejméně
4 roky středního odborného vzdělání zakončeného maturitní
zkouškou a následovaného nejméně 5 let praxe v oboru odpa
dového hospodářství během posledních 10 let;

učitel autoškoly,

osoba nejméně 24 let věku; odpovídá vzdělání o celkové délce
nejméně 12 let, zahrnujícímu nejméně 8 let základního
vzdělání a nejméně 4 roky středního odborného vzdělání
zaměřeného na dopravu nebo strojnictví, zakončeného matu
ritní zkouškou;

—

restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami
a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních
předmětů kulturní hodnoty,

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let
a 5 letům odborné praxe v případě úplného středního odbor
ného vzdělání v oboru restaurování, zakončeného maturitní
zkouškou;

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let,
zahrnujícímu nejméně 8 let základního vzdělání a nejméně
4 roky středního odborného vzdělání na střední strojní nebo
elektrotechnické škole, zakončeného maturitní zkouškou;

—

restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel,

která odpovídá vzdělám o celkové délce 12 let, pokud
zahrnuje úplné střední odborné vzdělání v oboru restaurování,
nebo 10 až 12 let studia v příbuzném oboru a 5 letům
odborné praxe v případě úplného středního odborného
vzdělám zakončeného maturitní zkouškou, nebo 8 letům
odborné praxe v případě středního odborného vzdělání ukon
čeného závěrečnou zkouškou;

která odpovídá odborné přípravě v délce nejméně 9 let,
zahrnující 4 roky středního odborného vzdělání zakončeného
maturitní zkouškou a 5 let odborné praxe a zkoušku odborné
způsobilosti pro výkon vybraných činností ve výstavbě (podle
zákona č. 50/1976 Sb. (stavební zákon) a zákona č. 360/1992
Sb.).

—

kapitán I. třídy,

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 15 let,
zahrnujícímu nejméně 8 let základního vzdělání a nejméně
3 roky středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou
a následovaného zkouškou potvrzenou průkazem způsobilosti.
Toto odborné vzdělání musí být následováno 4 roky odborné
praxe zakončené zkouškou;

„V České republice

—

23.9.2003

—

technický vedoucí odstřelů,

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let,
zahrnujícímu nejméně 8 let základního vzdělání a nejméně 4
roky středního odborného vzdělám, zakončeného maturitní
zkouškou.

kontrolní technik STK,
a následovaného
osoba nejméně 21 let věku; odpovídá vzdělání o celkové délce
nejméně 12 let, zahrnujícímu nejméně 8 let základního
vzdělám a nejméně 4 roky středního odborného vzdělání
zakončeného maturitní zkouškou a následovaného nejméně
2 roky technické praxe; dotyčná osoba musí být držitelem
řidičského průkazu a mít čistý trestní rejstřík a musí absolvo
vat zvláštní výcvik pro státní kontrolní techniky v délce nej
méně 120 hodin a úspěšně složit zkoušku;

—

—

2 roky praxe jako střelmistr v podzemí (pro činnost
v podzemí) nebo 1 rokem praxe na povrchu (pro činnost
na povrchu), včetně 6 měsíců jako pomocník střelmistra;

—

výcvikovým kursem v délce 100 hodin teoretické a prak
tické přípravy, následovaným zkouškou před příslušným
obvodním báňským úřadem;

—

odbornou praxí v délce nejméně 6 měsíců při projekto
vání a provádění trhacích prací velkého rozsahu;

—

výcvikovým kursem v délce 32 hodin teoretické a prak
tické přípravy, následovaným zkouškou před Českým
báňským úřadem.",

mechanik měření emisí,

odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let,
zahrnujícímu nejméně 8 let základního vzdělání a nejméně
4 roky středního odborného vzdělání, zakončeného maturitní
zkouškou; dále musí žadatel absolvovat nejméně 3 roky tech
nické praxe a zvláštní výcvik pro mechaniky měření emisí
v délce 8 hodin a úspěšně složit zkoušku;

23.9.2003
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dále. mezi údaje pro Itálii a Nizozemsko:

—

„V Lotyšsku

asistent železničního
(mašínista) palígs*).

strojvůdce

(.vilces

lidzekja

vadltája

—

osoba ve "éku nejméně 18 let,

—

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let,
zahrnujícímu nejméně 8 let základního vzdělání a nej
méně 4 roky odborného vzdělání; odborná příprava je
zakončení, zvláštní zkouškou zaměstnavatele; průkaz
způsobilosti vydává příslušný orgán na dobu 5 let.",

výpravčí (.Dyžurny ruchu').

která odpovídá 8 letům základního vzdělání a 4 rokům
středního odborného vzdělání se zaměřením na železniční
dopravu, následovanému přípravným kursem pro práci jako
výpravčí v délce 45 dnů a složením zkoušky způsobilosti,
nebo která odpovídá 8 letům základního vzdělání a 5 rokům
středního odborného vzdělám se zaměřením na železniční
dopravu, následovanému přípravným kursem pro práci jako
výpravčí v délce 63 dnů a složením zkoušky způsobilosti."

odborná příprava pro povolání
—
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II. PRAVM

PROFESE

1.
31977 L 0249: Směrnice Rady 77/249/EHS ze dne 22. března
1977 o usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb advokátů
(Úř. věst. L 78, 26.3.1977, s. 17), ve znění:

dále. za údaje pro Rakousko:
„V Polsku

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

odborná příprava pro povolání
—

—

diagnostik provádějící zkoušky způsobilosti motorových vozi
del k provozu na stanici kontroly vozidel na základní úrovni
(.diagnosta przcprowadzajacy badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badaň'),

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

která odpovídá 8 letům základního vzdělání a 5 letům
středního odborného vzdělání v oblasti motorových vozidel
a 3 rokům praxe v opravně vozidel nebo v automechanické
dílné, jež zahrruje 51 hodin základní odborné přípravy v kon
trole způsobilosti motorových vozidel k provozu a složení
zkoušky způsobilosti;

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994. s. 21).

diagnostik provádějící zkoušky způsobilosti motorových vozi
del k provozu na okresní stanici kontroly vozidel (.diagnosta
przeprowadzajacy badania techniczne pojazdu w okregowej
stacji kontroli pojazdów*),
která odpovídá 8 letům základního vzdělání a 5 letům
středního odborného vzdělám v oblasti motorových vozidel
a 4 rokům praxe v opravně vozidel nebo v automechanické
dílně, jež zahrruje 51 hodin základní odborné přípravy v kon
trole způsobilosti motorových vozidel k provozu a složení
zkoušky způsobilosti;

—

diagnostik provádějící zkoušky způsobilosti motorových vozi
del k provozu na stanici kontroly vozidel (.Diagnosta wykonujqcy badania techniczne pojazdów w stacji kontroli
pojazdów'),

V čl. 1 odst. 2 se doplňují tato označení:
„Česká republika

Advokát

Estonsko

Vandeadvokaat

Kypr

AiKnyópoc

Lotyšsko

Zvěrínáts advokáts

Litva

Advokatas

Madarsko

Úgyvéd

Malta

Avukat/Prokuratur Legali

Polsko

Adwokat/Radca prawny

Slovinsko

Odvetnik/Odvetnica

Slovensko

Advokát/Komerčný právnik"

která odpovídá:
8 letům základního vzdělání a 5 letům středního odborného
vzdělání v oblasti motorových vozidel a 4 rokům praxe
v opravně vozidel nebo v automechanické dílně, nebo
8 letům základního vzdělání a 5 letům středního odborného
vzdělám v oblasti jiné než v oblasti motorových vozidel
a 8 rokům prjjce v opravně vozidel nebo v automechanické
dílně,
a zahrnuje celkem 113 hodin úplné odborné přípravy
zahrnující základní a specializovanou přípravu, se zkouškami
po každém stupni.
Délka v hodinách a obecný obsah jednotlivých kursů v rámci
úplné odborné přípravy pro diagnostika jsou odděleně uve
deny v nařízení ministra infrastruktury ze dne 28. listopadu
2002 o podrobných požadavcích na diagnostiky (Úřední list
z roku 2002, č 208. položka 1769);

2.
31998 L 0005: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/5/ES
ze dne 16. února 1998 o usnadnění trvalého výkonu povolání advo
káta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifi
kace (Uř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 36).

V čl. 1 odst. 2 písm. a) se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládá nový
údaj, který zní:

„Česká republika

Advokát",

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

„Estonsko

Vandeadvokaat",
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dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

b)

„Kypr

AiKm/ópoc,

Lotyšsko

Zvěrináts advokáts

Litva

Advokatas"

23.9.2003

V čl. 9 odst. 2 prvním pododstavci se za čtvrtou odrážku doplňuje
nová odrážka, která zní:

„ — dnem přistoupení v případě České republiky, Estonska, Kypru,
Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Sloven
ska".

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:
c)
„Maďarsko

Úgyvéd

Malta

Avukat/Prokuratur Legali"

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 9a

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:
„Polsko

Adwokat/Radca prawny"

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:
„Slovinsko

Odvetnik/Odvetnica

Slovensko

Advokát/Komerčný právnik".

III. LÉKAŘSKÉ A NELÉKAŘSKÉ
1.

ZDRAVOTNICKÉ

OBORY

Lékaři

31993 L 0016: Směrnice Rady 93yi6/EHS ze dne 5. dubna 1993
o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávám jejich
diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci (Úř. věst.
L 165, 7.7.1993, s. 1), ve znění:

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. vést C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

31997 L 0050: směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/50/ES
ze dne 6.10.1997 (Úř. věst. L 291, 24.10.1997, s. 35),

—

31998 L 0021: směrnice Komise 98/21/ES ze dne 8.4.1998 (Úř.
vést, L 119, 22.4.1998, s. 15),

—

31998 L 0063: směrnice Komise 98/63/ES ze dne 3.9.1998 (Úř.
věst. L 253, 15.9.1998, s. 24),

—

31999 L 0046: směrnice Komise 1999/46/ES ze dne 21.5.1999
(Úř. věst. L 139, 2.6.1999, s. 25),

—

32001 L 0019: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/
ES ze dne 14.5.2001 (Úř. věst. L 206, 31.7.2001, s. 1),

—

52002 XC 0316(02) sdělení Komise ze dne 16.3.2002 (Úř. věst.
C 67, 16.3.2002, s. 26).

a)

V čl. 9 odst. 1 se za čtvrtou odrážku doplňuje nová odrážka, která
zní:
„ — dnem přistoupení v případě České republiky, Estonska, Kypru,
Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Sloven
ska,".

1.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru
lékařství a odborného lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná
příprava začala v bývalém Československu před 1. lednem 1993,
uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady
o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství nebo odborného lékařství
jako dostatečný důkaz, pokud orgány České republiky potvrdí, že
tyto doklady mají na jejím území stejnou právní platnost jako
české doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odbor
ného lékařství, pokud jde o přístup k povolání lékaře a výkon
tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením
vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci
členských států vykonávali skutečné a v souladu se zákonem
danou činnost na území České republiky po dobu nejméně tří po
sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání
osvědčení.

2.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru
lékařství a odborného lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná
příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 20. srpnem
1991, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné
doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství nebo odborného
lékařství jako dostatečný důkaz, pokud orgány Estonska potvrdí,
že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako
estonské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odbor
ného lékařství, pokud jde o přístup k povolání lékaře a výkon
tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením
vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci
členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem
danou činnost na území Estonska po dobu nejméně tří po sobě
následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání
osvědčení.

3.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru
lékařství a odborného lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná
příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 21. srpnem
1991, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné
doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství nebo odborného
lékařství jako dostatečný důkaz, pokud orgány Lotyšska potvrdí, že
tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako
lotyšské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odbor
ného lékařství, pokud jde o přístup k povolání lékaře a výkon
tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením
vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito stárni pnslušníci
členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem
danou činnost na území Lotyšska po dobu nejméně tří po sobě
následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání
osvědčení.

23.9.2003
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4.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru
lékařství a odborného lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná
příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 11. březnem
1990, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné
doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství nebo odborného
lékařství jako dostatečný důkaz, pokud orgány Litvy potvrdí, že
tyto doklady mají na jejím území stejnou právní platnost jako
litevské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odbor
ného lékařství, pokud jde o přístup k povolání lékaře a výkon
tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením
vydaným týmiž orgány.které uvádí, že tito státní příslušníci
členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem
danou činnost na území Litvy po dobu nejméně tří po sobě násle
dujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání
osvědčení.
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dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:
„Kypr: nioronoinTiKÓ AvayvúpiorjC Iřmoú Iarpoú
Lotyšsko: Gimenes ársta sertifikats
Litva: Seimos gydytojo rezidentúros pažyméjimas"
dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:
„Madarsko: Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány
Malta: Tabib tal-familja"
dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

5.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčeni a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru
lékařství a odborného lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná
příprava začala v bývalém Československu před 1. lednem 1993,
uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady
o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství nebo odborného lékařství
jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovenska potvrdí, že tyto
doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovenské
doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného
lékařství, pokud jde o přístup k povolání lékaře a výkon tohoto
povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením
vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci
členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem
danou činnost na území Slovenska po dobu nejméně tří po sobě
následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání
osvědčení.

„Polsko: Diplom: Dyplom uzyskania tytuhi specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej"
dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:
„Slovinsko: Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske
medicíně
Slovensko:
stvo'".

ii)

diplom o špecializácii v odbore .všeobecné lekár-

profesní označení
Mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:

6.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru
lékařství a odbornéio lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná
příprava začala v Jugoslávii před 25. červnem 1991, uznává každý
členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené
kvalifikaci v oboru lékařství nebo odborného lékařství jako dosta
tečný důkaz, pokud orgány Slovinska potvrdí, že tyto doklady
mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovinské doklady
o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství,
pokud jde o přístup k povolání lékaře a výkon tohoto povolání.
Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž
orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vyko
návali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území
Slovinska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu
pěti let předcházejících dni vydaní osvědčení."

„Česká republika: všeobecný lékař"
dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:
„Estonsko: Perearst"
dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:
„Kypr: lorpóc TcviKric IcrtpiKr|c
Lotyšsko: .gimenes (vispárějás prakses) ársts'
Litva: Seimos medicinos gydytojas"

d)

Do oznámení zveřejněného v souladu s článkem 41, uvádějícím
označení pro diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifi
kaci pro obor všeobecného lékařství, se vkládají tyto údaje:

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:
„Maďarsko: Háziorvostan szakorvosa

i)

označení pro diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené
kvalifikaci:

Malta: Medicína tal-familja"
dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

Mezi údaje pro Belgii a Dánsko se vkládají tyto údaje:
„Polsko: Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej"
„Česká republika: diplom o specializaci .všeobecné lékařství'

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

„Slovinsko: Specialist družinske medicine / Specialistka družin
ske medicine

„Estonsko: diplom peremeditsiini erialal"

Slovensko: Všeobecný lekár".
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V příloze A se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:

„Česká republika

Diplom o ukončení studia
ve studijním programu
všeobecné lékařství
(doktor medicíny, MUDr.)

Lékařská fakulta univer
zity v České republice

Vysvědčení o státní
rigorózní zkoušce"

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

„Eesti

Diplom arstite aduse
* oppekava lábimise kohta

Tartu Ulikool"

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

„Kúnpoc

nurtonoimiKÓ EvYptMpnc.
Iorpoú

IaxpiKÓ XuuffoúXio

Latvija

ársta diploms

Universitátes tipa augstskola

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteikta
gydytojo kvalifikacija

Universitetas

Internatůros pažyméjimas,
nurodantis suteikt^ medicinos gydytojo profesine kva
lifikacija"

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

„Magyarország

Általános orvos oklevél
(doctor medicinae universae, abbrev.: dr. med.
univ.)

Egyetem

Malta

Lawrja tá Tabib tal-Medičina u 1-Kirurgija

Universita tá Malta

Certifikát tř registrazzjoni
mahnigmill-Kunsill
Mediku"

1.
2.

Lekarski Egzamin Panstwowy"

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

„Polska

Dyplom ukonczenia studiów wyzszych na kierunku lekarskim z tytulem .lekarza'

3.

Akademia Medyczna
Uniwersytet
Medyczny
Collegium Medicum
Uniwersytetu jagielloúskiego

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

„Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov
.doktor medicíně / dokto
rka medicíně'

Univerza

Slovensko

Vysokoškolský diplom o
udělení akademického
titulu .doktor medicíny
(,MUDr.')

Vysoká škola"
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V pnloze B se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:

„Česká republika

Diplom o specializaci

Ministerstvo zdravot
nictví"

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

„Eesti

Residentuurí lóputunnistus eriarstiabi erialal

Tartu Úlikool"

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

„KÓTIfOC

niOTOTioinTiKÓ AvaYvúpioT|c
EiSiKÓrniac

IcrtpiKÓ XuppoúXio

Latvija

.Sertifikats'- kompetentu
iestážu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka
persona ir nokártojusi sertifikacijas eksámenu specialitátě

Latvijas Árstu biedriba
Latvijas Árstniecibas personu profesionálo organizáciju savieniba

Lietu/a

Rezidentúros pažyméjimas, nurodantis suteikta
gydytojo specialisto profesine kvalifikacija

Universitetas"

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

„Mag/arország

Szakorvosi bizonyítvány

Az Egészségúgyi, Szociális
és Családúgyi Miniszté
rium illetékes testúlete

Malta

Certifikát ta' Spečjalista
Mediku

Kumitat ta' Approvazzjoni
dwar Spečjalisti"

dále, mezi údaje j>ro Rakousko a Portugalsko:

„Polska

Dyplom uzyskania tytuhi
specjalisty

Centrum Egzaminów
Medycznych"

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

„Slovenija

Potrdilo o opravljenem
specialističnem izpitu

1.
2.

Slovensko

Diplom o špecializácii

Slovenská zdravotnická
univerzita"

Ministrstvo za zdravje
Zdravniška zbornica
Slovenije
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Příloha C se nahrazuje tímto:
„PŘÍLOHA C
Názvy oborů odborné přípravy odborných lékařů

Subjekt vydávající doklad o
dosažené kvalifikaci

Název kvalifikace

Země

ANESTEZIOLOGIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky
Belgique/Belgiě/Belgien

Anesthésie-réanimation / Anesthesie reanimatie

Česká republika

Anesteziologie a resuscitace

Danmark

Anaestesiologi

Deutschland

Anásthesiologie

Eesti

Anestesioloogia

EXXác

AvaioSnoioXovict

Espaňa

Anestesiología y Reanimación

France

Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale

Ireland

Anaesthesia

Italia

Anestesia e rianimazione

Kimpoc,

AvaiodrioioXovia

Latvija

Anesteziologija un reanimatologija

Lietuva

Anesteziologija reanimatologija

Luxembourg

Anesthésie-réanimation

Magýarország

Aneszteziológia és intenzív terápia

Malta

Anestežija u Kura Intensiva

Nederland

Anesthesiologie

Ósterreich

Anásthesiologie und Intensivmedizin

Polska

Anestezjologia i intensywna terapia

Portugal

Anestesiologia

Slovenija

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna
intenzivna medicina

Slovensko

Anestéziológia a intenzivna medicína

Suomi/Finland

Anestesiologia ja tehohoito / Anestesiologi och
intensiwárd

Sverige

Anestesi och intensiwárd

United Kingdom

Anaesthetics

-
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Název kvalifikace

Země

CHIRURGIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let
Belgique/Belgiě/Belgien

Chirurgie / Heelkunde

Česká republika

Chirurgie

Danmark

Kirurgi eller kirurgiske sygdomme

Deutschland

Chirurgie

Eesti

Úldkirurgia

EXAác

XnooupyiKri

Espaňa

Cirugía generál y del aparato digestivo

Frani e

Chirurgie generále

Ireland

General surgery

Italia

Chirurgia generále

Kimpx

lEvticř| XeipoupytKr|

Lat\i a

Kirurgija

Lietuv-a

Chirurgija

Luxembourg

Chirurgie generále

Magv arország

Sebészet

Malta

Kirurgija Generali

Nede-land

Heelkunde

Ósterreich

Chirurgie

Polski

Chirurgia ogólna

Portugal

Cirurgia gerai

Slovenija

Splošna kirurgija

Slovensko

Chirurgia

Suomi/Finland

Yleiskirurgia / Allmán kirurgi

Sverige

Kirurgi

United Kingdom

General surgery
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Země

Název kvalifikace
NEUROCHIRURGIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let

Belgique/Belgiě/Belgien

Neurochirurgie

Česká republika

Neurochirurgie

Danmark

Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme

Deutschland

Neurochirurgie

Eesti

Neurokirurgia

EXXác,

NcupoxapoupviKri

Espaňa

Neurocirugía

France

Neurochirurgie

Ireland

Neurological surgery

Italia

Neurochirurgia

KÚTipoc

NcupoveipoupyiKri

Latvija

Neirokirurgija

Lietuva

Neurochirurgija

Luxembourg

Neurochirurgie

Magyarország

Idegsebészet

Malta

Newrokirurgija

Nedejrland

Neurochirurgie

Ósterreich

Neurochirurgie

Polska

Neurochirurgia

Portugal

Neurocirurgia

Slovenija

Nevrokirurgija

Slovensko

Neurochirurgia

Suomi/Finland

Neurokirurgia / Neurokirurgi

Sverige

Neurokirurgi

United Kingdom

Neurosurgery
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GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ
Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
Belgique/Belgiě/Belgien

Gynécologie - obstétrique / Gynaecologie en verloskunde

Ceskí republika

Gynekologie a porodnictví

Danmark

Gynaekologi og obstetrik eller kvindesygdomme og
fodselshjaelp

Deutschland

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Eesti

Sunnitusabi ja gúnekoloogia

EXXó,;

MaicuTiKr|-ruvaiKo\oYÍa

Espaňa

Obstetricia y ginecología

France

Gynécologie - obstétrique

Ireland

Obstetrics and gynaecology

Italia

Ginecologia e ostetricia

Kúíipoc

Mai£UTtKŤ| - ruvaiKoXoyia

Latviia

Ginekologija un dzemdnieclba

Lietuva

Akušerija ginekologija

Luxe.-nbourg

Gynécologie - obstétrique

Magyarország

Szúlészet-nógyógyászat

Malta

Ostetričja u Ginekologija

Nederland

Verloskunde en gynaecologie

Ósterreich

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Polska

Potožnictwo i ginekologia

Portugal

Ginecologia e obstetricia

Slovtnija

Ginekologija in porodništvo

Slovensko

Gynekologia a pdrodníctvo

Suomi/Finland

Naistentaudit ja synnytykset / Kvinnosjukdomar
och íbrlossningar

Sverige

Obstetrik och gynekologi

United Kingdom

Obstetrics and gynaecology
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Název kvalifikace
VNITRNÍ LÉKAŘSTVÍ
Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let

Belgique/Belgiě/Belgien

Médecine interně / Inwendige geneeskunde

Česká republika

Vnitřní lékařství

Danmark

Intern medicín

Deutschland

Innere Medizin

Eesti

Sisehaigused

EXXoc

riadoXovia

Espaňa

Medicína interna

France

Médecine interně

Ireland

General medicíně

Italia

Medicína interna

Kimpoc

riaOoXoYÍa

Latvija

Interna medicína

Lietuva

Vidaus ligos

Luxembourg

Médecine interně

Magýarország

Belgyógyászat

Malta

Medicína Interna

Nederland

Inwendige geneeskunde

Ósterreich

Innere Medizin

Polska

Choroby wewnetrzne

Portugal

Medicína interna

Slovenija

Interna medicína

Slovensko

Vnútorné lekárstvo

Suomi/Finland

Sisátaudit / Inre medicín

Sverige

Internmedicine

United Kingdom

General (internal) medicíně
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Název kvalifikace

OFTALMOLOGIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky
Belgique/Belgiě/Belgien

Ophtalmologie / Oftalmologie

Česká republika

Oftalmologie

Danmark

Ořtalmologi eller ojensygdomme

Deutschland

Augenheilkunde

Eesti

Oftalmoloogia

EXXó;

OtpdaXpoXoyía

Espaňa

Oftalmología

France

Ophtalmologie

Ireland

Ophthalmology

Italia

Oftalmología

KÚTTpOC

0<p9aXpo\oYÍa

Latvija

Oftalmologija

Lietuva

Oftalmologija

Luxembourg

Ophtalmologie

Magyarország

Szemészet

Malta

Oftalmologija

Nedtrland

Oogheelkunde

Ósterreich

Augenheilkunde und Optometrie

Polska

Okulistyka

Portugal

Oftalmologia

Slovenija

Oftalmologija

Slovensko

Oftalmologia

Suomi/Finland

Silmátaudit / Ógonsjukdomar

Sverige

Ogonsjukdomar (oftalmologi)

United Kingdom

Ophthalmology
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Název kvalifikace
OTORINOLARYNGOLOGIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky

Belgique/Belgiě/Belgien

Oto-rhino-laryngologie / Otorhinolaryngologie

Česká republika

Otorinolaryngologie

Danmark

Oto-rhino-laryngologi eller ore-naese-halssygdomme

Deutschland

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Eesti

Otorinolarungoloogia

EMác

QropivoXapuYYoXoYia

Espaňa

Otorrinolaringología

France

Oto-rhino-laryngologie

Ireland

Otolaryngology

Italia

Otorínolaringoiatria

Kimpoc

QropivoXapuYYoXoYia

Latvija

Otolaringologija

Lietuva

Otorínolaríngologija

Luxembourg

Oto-rhino-laryngologie

Magýarország

Fúl-orr-gégegyógyászat

Malta

Otorinolaringologija

Nederland

Keel-, neus- en oorheelkunde

Ósterreich

Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten

Polska

Otorynolaryngologia

Portugal

Otorrinolaringología

Slovenija

Otorinolaringológia

Slovensko

Otorinolaryngológia

Suomi/Finland

Korva-, nená- ja kurkkutaudit / Óron-, nás- och
halssjukdomar

Sverige

Óron-, nás- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

United Kingdom

Otolaryngology
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Název kvalifikace

DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ
Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
Belgique/Belgiě/Belgien

Pediatrie / Pediatrie

Česká republika

Dětské lékařství

Danmark

Pasdiatri eller sygdomme hos born

Deutschland

Kinderheilkunde

Eesti

Pediaatria

EXXác

nai8iaTpiKt|

Espaňa

Pediatria y sus áreas especificas

France

Pediatrie

Irela:id

Paediatrics

italia

Pediatria

Kú;:poc

nai&icrtpiicr]

Latvija

Pediatrija

Lietuva

Vaiku ligos

Luxembourg

Pediatrie

Magýarország

Csecsemó- és gyermekgyógyászat

Malta

Pedjatrija

Nedtrland

Kindergeneeskunde

Ósterreich

Kinder - und Jugendheilkunde

Polska

Pediatria

Portugal

Pediatria

Slovenija

Pediatrija

Slovensko

Pediatria

Suomi/Finland

Lastentaudit / Barnsjukdomar

Sver.ge

Barn- och ungdomsmedicin

United Kingdom

Paediatrics
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Název kvalifikace

RESPIRAČNÍ MEDICÍNA
Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
Belgique/Belgiě/Belgien

Pneumologie

Česká republika

Tuberkulóza a respirační nemoci

Danmark

Medicínské lungesygdomme

Deutschland

Pneumologie

Eesti

Pulmonoloogia

EXXóc,

OupatioXovta- nvEupovoXovia

Espaňa

Neumologia

France

Pneumologie

Ireland

Respiratory medicine

Italia

Malattie dell'apparato respiratorio

Kúnpoc

nvEuuovoXovia - <DuuatioXoYÍa

Latvijja

Ftiziopnejmonologija

Lietuva

Pulmonologija

Luxembourg

Pneumologie

Magýarország

Tůdógyógyászat

Malta

Medicína Respiratorja

Nederland

Longziekten en tuberculose

Ósterreich

Lungenkrankheiten

Polska

Choroby phic

Portugal

Pneumologia

Slovenija

Pnevmologija

Slovensko

Pneumologia a ftizeológia

Suomi/Finland

Keuhkosairaudet ja allergologia / Lungsjukdomar
och allergologi

Sverige

Lungsjukdomar (pneumologi)

United Kingdom

Respiratory medicine

v
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UROLOGIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let
Belgique/Belgiě/Belgien

Urologie

Česká republika

Urologie

Danmark

Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme

Deutschland

Urologie

Eesti

Uroloogia

EXXá;

OupoXoyia

Espaňa

Urología

France

Urologie

Ireland

Urology

Italia

Urologia

Kímpoc,

OupoXoyia

Latvija

Urologija

Lietuva

Urologija

Luxembourg

Urologie

Magyarország

Urologia

Malti

Urologija

Nedtrland

Urologie

Ósterreich

Urologie

Polska

Urologia

Portugal

Urologia

Slovenija

Urologija

Slovensko

Urologia

Suomi/Finland

Urologia / Urologi

Sver.ge

Urologi

United Kingdom

Urology

•
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Země

ORTOPEDIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let
Belgique/Belgiě/Belgien

Chirurgie orthopédique / Orthopedische heel
kunde

Česká republika

Ortopedie

Danmark

Ortopxdisk kirurgi

Deutschland

Orthopádie

Eesti

Ortopeedia

EXXác

Op9o7IEOlKT|

Espaňa

Traumatología y cirugía ortopédica

France

Chirurgie orthopédique et traumatologie

Ireland

Orthopaedic surgery

kalia

Ortopedia e traumatologia

Kúrcpoc,

Op9one6iiCT|

Latvija

Traumatologija un ortopědija

Lietuva

Ortopedija traumatologija

Luxembourg

Orthopédie

Magyarország

Ortopedia

Malta

Kirurgija Ortopedika

Nederland

Orthopédie

Ósterreich

Orthopádie und Orthopádische Chirurgie

Polska

Ortopedia i traumatologia narzadu ruchu

Portugal

Ortopedia

Slovenija

Ortopedska kirurgija

Slovensko

Ortopedia

Suomi/Finland

Ortopedia ja traumatologia / Ortopedi och traumatologi

Sverige

Ortopedi

United Kingdom

Trauma and orthopaedic surgery
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PATOLOGICKÁ ANATOMIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
Belgique/Belgié/Belgien

Anatomie pathologique / Pathologische anatomie

Česká republika

Patologická anatomie

Danmark

Patologisk anatomi eller vaevs- og celleundersogelser

Deutschland

Pathologie

Eesti

Patoloogia

EXXác

na9oXoyiKr| Avcrropiicr|

Espaňa

Anatomía patológica

Fran:e

Anatomie et cytologie pathologiques

Ireland

Morbid anatomy and histopathology

Italia

Anatomia patológica

Kimcoc

nadoXoYoavaTOuía - IotoXovia

Latv.ja

Patologija

Lieti.va

Patologija

Luxembourg

Anatomie pathologique

Magýarország

Patológia

Malta

Istopatologija

Nederland

Pathologie

Ósterreich

Pathologie

Polska

Patomorfologia

Portugal

Anatomia patológica

Slovenija

Anatomska patologija in citopatologija

Slovensko

Patologická anatomia

Suomi/Finland

Patológia / Patologi

Sverige

Klinisk patologi

United Kingdom

Histopathology
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NEUROLOGIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
Belgique/Belgiě/Belgien

Neurologie

Česká republika

Neurologie

Danmark

Neurologi eller medicinske nervesygdomme

Deutschland

Neurologie

Eesti

Neuroloogia

EXXóc

NcupoXoyia

Espaňa

Neurología

France

Neurologie

Ireland

Neurology

Italia

Neurologia

Kúnpoc

NcupoXoyia

Latvija

Neirologija

Lietuva

-

Neurologija

Luxembourg

Neurologie

Magyarország

Neurologia

Malta

Newrologija

Nederland

Neurologie

Ósterreich

Neurologie

Polska

Neurologia

Portugal

Neurologia

Slovenija

Nevrologija

Slovensko

Neurologia

Suomi/Finland

Neurologia / Neurologi

Sverige

Neurologi

United Kingdom

Neurology

23.9.2003

Subjekt vydávající doklad o
dosažené kvalifikaci

Úřední věstník Evropské unie

23.9.2003

Název kvalifikace

Země

PSYCHIATRIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
Belgique/Belgiě/Belgien

Psychiatrie

Českí republika

Psychiatrie

Danmark

Psykiatri

Deutschland

Psychiatrie und Psychotherapie

Eesti

Psuhhiaatria

EXXá;

fuvtcrcpiKri

Espaňa

Psiquiatría

France

Psychiatrie

Ireland

Psychiatry

kalia

Psichiatria

Kimpoc

Vvyxcctpvcf]

Latvija

Psihiatrija

Lietuva

Psichiatrija

Luxembourg

Psychiatrie

Magyarország

Pszichiátria

Malta

Psikjatrija

Nederland

Psychiatrie

Óste-reich

Psychiatrie

Polska

Psychiatria

Portugal

Psiquiatría

Slovenija

Psihiatrija

Slovensko

Psychiatria

Suoni/Finland

Psykiatria / Psykiatri

Sverige

Psykiatri

United Kingdom

General psychiatry
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Název kvalifikace
RADIOLOGIE A Z O B R A Z O V A C Í METODY
Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/Belgiě/Belgien

Radiodiagnostic / Róntgendiagnose

Česká republika

Radiologie a zobrazovací metody

Danmark

Diagnostik radiologi eller rontgenundersogelse

Deutschland

Diagnostische Radiologie

Eesti

Radioloogia

EXXdc

AKnvooictYvworiKri

Espaňa

Radiodiagnóstico

France

Radiodiagnostic et imagerie médicale

Ireland

Diagnostic radiology

Italia

Radiodiagnostica

Kůnpoc.

AKTtvoXovia

Latvija

Diagnostiská radiologija

Lietuva

Radiologija

Luxembourg

Radiodiagnostic

Magýarország

' Radiológia

Malta

Radjologija

Nederland

Radiologie

Ósterreich

Medizinische Radiologie-Diagnostik

Polska

Radiológia i diagnostyka obrazowa

Portugal

Radiodiagnóstico

Slovenija

Radiologija

Slovensko

Radiológia

Suomi/Finland

Radiológia / Radiologi

Sverige

Medicinsk radiologi

United Kingdom

Clinical radiology
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Název kvalifikace

RADIAČNÍ ONKOLOGIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
Belgique/Belgiě/Belgien

Radiothérapie-oncologie / Radiotherapie-oncologie

Českí republika

Radiační onkologie

Danrnark

Onkologi

Deutschland

Strahlentherapie

Eesti

Onkoloogia

EXXá;

AicnvoSepancuTiicri - OvKoXovia

Espaňa

Oncología radioterápica

France

Oncologie radiothérapique

Ireland

Radiotherapy

Italia

Radioterapia

KÚTtpoc.

AKnvo9Epa7teuTiKř|

Latviia

Terapeitiská radiologija

Lietuva

Onkologija radioterapija

Luxembourg

Radiothérapie

Magyarország

Sugárterápia

Malta

Onkologija u Radjoterapija

Nederland

Radiothérapie

Ósterreich

Strahlentherapie - Radioonkologie

Polska

Radioterapia onkologiczna

Portugal

Radioterapia

Slovenija

Radioterapija in onkologija

Slovensko

Radiačná onkológia

Suomi/Finland

Syópátaudit / Cancersjukdomar

Sverige

Tumórsjukdomar (allmán onkologi)

United Kingdom

Clinical oncology
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Název kvalifikace

Země

KLINICKÁ BIOLOGIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
Belgique/Belgiě/Belgien

Biologie clinique / Klinische biologie

Česká republika

Danmark

Deutschland

Eesti

Laborimeditsiin

EMác,

Espaňa

Análisis clínicos

France

Biologie médicale

Ireland

Italia

Patológia clinica

Kúnpoc

Latvua

Lietuva

Laboratoríné medicína

Luxembourg

Biologie clinique

Magýarország

Orvosi Iaboratóriumi diagnosztika

Malta

Nederland

Ósterreich

Medizinische Biologie

Polska

Diagnostyka laboratoryjna

Portugal

Patológia clinica

Slovenija

Slovensko

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom

23.9.2003
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HEMATOLOGIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
Belgique/Belgiě/Belgien

Česká republika

Danmark

Klinisk blodtypeserologi

Deutschland
Eesti

EXXá;

Espaňa

France

Hematologie

Ireland

Italia

Kímpx
Latvi a
Lietuva

Luxembourg

Hematologie biologique

Magyarország

Maltí.
Nederland

Ósterreich

•

Polska

Portugal

Slovenija

Slovensko

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom

Hematologia clínica

•
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Název kvalifikace

LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
Belgique/Belgiě/Belgien

Česká republika

Lékařská mikrobiologie

Danmark

Klinisk mikrobiologi

Deutschland

Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie

Eesti
EXXácj

1.
2.

Icrcpiícr] BionadoXovta
MiKpopioXoyia

Espaňa

Microbiología y parasitología

France
Ireland

Microbiology

Italia

Microbiología e virologia

Ktmpoc.

MiKpopioXoyia

Latvija

Mikrobiologija

Lietuya
i
Luxembourg

Microbiologie

Magýarország

Orvosi mikrobiológia

Malta

Mikrobijologija

Nedériand

Medische microbiologie

Ósterreich

Hygieně und Mikrobiologie

Polska
i

Mikrobiológia lékařská

Portugal

Slovenija

Klinična mikrobiologija

Slovensko

Klinická mikrobiológia

Suomi/Finland

Kliininen mikrobiológia / Klinisk mikrobiologi

Sverige

Klinisk bakteriologi

United Kingdom

Medical microbiology and virology

23.9.2003

Subjekt vydávající doklad o
dosažené kvalifikaci

Úřední věstník Evropské unie

23.9.2003

Země

Název kvalifikace
KLINICKÁ BIOCHEMIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/Belgiě/Belgien

Česká republika

Klinická biochemie

Danmark

Klinisk biokemi

Deutschland

Eesti

EXXá;
Espaňa

Bioquímica clínica

France

Ireland

Chemical pathology

Italia

Biochimica clinica

Kimpoc

Latviia

Lietuva

Luxembourg

Chimie biologique

Magyarország

Malta

Patologija Kimika

Nederland

Klinische chemie

Ósterreich

Medizinische und Chemische Labordiagnostik

Polska

Portugal

Slovenija

Medicínská biokemija

Slovensko

Klinická biochémia

Suomi/Finland

Kliininen kemia / Klinisk kemi

Sverige

Klinisk kemi

United Kingdom

Chemical pathology
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IMUNOLOGIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
Belgique/Belgiě/Belgien

Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

Danmark

Klinisk immunologi

Deutschland

Eesti

EXXóc
Espaňa

Immunología

France

Ireland

Clinical immunology

[talia
Kůnpoc

Avooo\oyia

Latvija

Imunologija

Lietuva

Luxembourg
i
i
Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

Malta

Immunologija

Nederland
Ósterreich

Immunologie

Polska

Immunológia kliniczna

Portijgal

Slovenija

Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

Suomi/Finland

Sverige

Klinisk immunologi

United Kingdom

Immunology

23.9.2003
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Název kvalifikace
PLASTICKÁ CHIRURGIE
Minimální délka oboru odborné přípravy. 5 let

Belgique/Belgié/Belgien

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique /
Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

Česká republika

Plastická chirurgie

Danmark

Plastikkirurgi

Deutschland

Plastische Chirurgie

Eesti

Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

EXXó;

nXacrnKr| XeipoupytKři

Espa ňa

Cirugía plástica y reparadora

France

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

Ireland

Plastic surgery

Italia

Chirurgia plastica e ricostruttiva

KÚJTpoc

n\acmicř| XapoupYucr|

Latvija

Plastiska kirurgija

Lietuva

Plastiné ir rekonstrukciné rekonstrukciné chirur
ga

Luxembourg

Chirurgie plastique

Magýarország

Plasztikai (égési) sebészet

Malti.

Kirurgija Plastika

Nederland

Plastische chirurgie

Ósterreich

Plastische Chirurgie

Polska

Chirurgia plastyczna

Portugal

Cirurgia plástica e reconstrutiva

Slovenija

Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

Slovensko

Plastická chirurgia

Suomi/Finland

Plastiikkakirurgia / Plastikkirurgi

Sverige

Plastikkirurgi

United Kingdom

Plastic surgery
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Název kvalifikace

Země

KARDIOCHIRURGIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let
Belgique/Belgiě/Belgien

Chirurgie thoracique / Heelkunde op de thorax

Česká republika

Kardiochirurgie

Danmark

Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme

Deutschland

Herzchirurgie

Eesti

Torakaalkirurgia

EMác

XnpoupviKřj Oúpaicoc

Espaňa

Cirugía torácica

France

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

Ireland

Thoracic surgery

Italia

Chirurgia toracica; Cardiochirurgia

KÚTIpOC

XnpoupyiKii ©wpaicoc.

Latvija

Torakálá kirurgija

Lietuva

Krutinés chirurgija

Luxembourg

Chirurgie thoracique

Magyarország

Mellkassebészet

Malta

Kirurgija Kardjo-Toračika

Nederland

Cardio-thoracale chirurgie

Ósterreich
Polska

Chirurgia klatki piersiowej

Portugal

Cirurgia cardiotorácica

Slovenija

Torakabia kirurgija

Slovensko

Hrudníková chirurgia

Suomi/Finland

Sydán-ja rintaelinkirurgia / Hjárt- och thoraxki
rurgi

Sverige

Thoraxkirurgi

United Kingdom

Cardo-thoracic surgery

23.9.2003
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Země

Název kvalifikace

DĚTSKÁ CHIRURGIE
Minimální délka oboru odborné příprav)': 5 let
Belgique/Belgie/Belgien
Česká republika

Dětská chirurgie

Daninark

Deutschland

Eesti

Kinderchirurgie

•
Lastekirurgia

EMác

XnpoupviKři ílaiouv

Espaňa

Cirugía pediátrica

Fran:e

Chirurgie infantile

Ireland

Paediatric surgery

ltalic

Chirurgia pediátrica

KÚTIC-OC

XeipoupYiKř| riaíouv

Latv-ja

Bernu kirurgija

Lieti va

Vaiky chirurgija

Luxembourg

Chirurgie pédiatrique

Mag/arország

Gyermeksebészet

Malta

Kirurgija Pedjatrika

Nederland

Ósterreich

Kinderchirurgie

Polska

Chirurgia dziecieca

Portugal

Cirurgia pediátrica

Slovenija

Slovensko

Dětská chirurgia

Suomi/Finland

Lastenkirurgia / Barnkirurgi

Svenge

Barn- och ungdomskirurgi

United Kingdom

Paediatric surgery
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Název kvalifikace

CÉVNÍ CHIRURGIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let
Belgique/Belgiě/Belgien

Chirurgie des vaisseaux / Bloedvatenheelkunde

Česká republika

Cévní chirurgie

Danmark

Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme

Deutschland

Eesti

Kardiovaskulaarkirurgia

EXXdc

AYYEioxEipoupYiKr|

Espaňa

Angiología y cirugía vascular

France

Chirurgie vasculaire

Ireland

Italia

Chirurgia vascolare

Kúnpoc

Xcipoupyiicri Avyriuv

Latvija

Asinsvadu kirurgija

Lietuva

Kraujagysliy chirurgija

Luxembourg

Chirurgie vasculaire

Magyarország

Érsebészet

Malta

Kirurgija Vaskolari

Nedefland

Ósterreich

Polska

Chirurgia naczyniowa

Portugal

Cirurgia vascular

Slovenija

Kardiovaskularna kirurgija

Slovensko

Gevna chirurgia

Suomi/Finland

Verisuonikirurgia / Kárlkirurgi

Sverige

United Kingdom

23.9.2003
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Země

KARDIOLOG1E
Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
Belgique.'Belgiě/Belgien

Cardiologie

Česká republika

Kardiologie

Danmark

Kardiologi

Deutschland

(Cardiologie

Eesti

Kardioloogia

EXXác

KapoioXovía

Espaňa

Cardiología

Fran:e

Pathologie cardio-vasculaire

Ireland

Cardiology

Italia

Cardiologia

KÚTipoc.

KapoioXoyia

Latvija

Kardiologija

Lietiva

Kardiologija

Luxembourg

Cardiologie et angiologie

Magvarország

Kardiológia

Malta

Kardjologija

Ncdcrland

Cardiologie

Ósterreich

Polska

Kardiológia

Portugal

Cardiologia

Slovenija

Slovensko

Kardiológia

Suotni/Finland

Kardiológia / Kardiologi

Sverige

Kardiologi

United Kingdom

Cardiology
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Země

GASTROENTEROLOGIE
Minimální délka* oboru odborné přípravy: 4 roky
Belgique/Belgiě/Belgien

Gastro-entérologie / gastroenterologie

Česká republika

Gastroenterologie

Danmark

Medicinsk gastroenterologi eller medicínské mavetarm-sygdomme

Deutschland
Eesti

Gastroenteroloogia

EMác

raorpevTEpoXovia

Espaňa

Aparato digestivo

France

Gastro-entéťologie et hépatologie

Ireland

Gastro-enterology

Italia

Gastroenterologia

Kůnpoc

raoTpevTEpoXoYta

Latvija

Gastroenterologija

Lietuva

Gastroenterologija

Luxeipbourg

Gastro-entérologie

Magyarország

Gasztroenterológia

Malta

Gastroenterologija

Nederland

Gastro-entérologie

Ósterreich
Polska

Gastroenterologia

Portugal

Gastrenterologia

Slovenija

Gastroenterologija

Slovensko

Gastroenterologia

Suomi/Finland

Gastroenterologia / Gastroenterologi

Sverige

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

United Kingdom

Gastro-enterology-

23.9.2003
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REVMATOLOGIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
Belgique/Belgiě/Belgien

Rhumathologie / reumatologie

Česká republika

Revmatologie

Daninark

Reumatologi

-

Deutschland
Eesti

Reumatoloogia

EXXá;

PrupaxoXoYÍa

Espaňa

Reumatología

France

Rhumathologie

Ireland

Rheumatology

kalia

Reumatologia

Kúnpoc

PtupaioXoYÍa

Latvija

Reimatologija

Lietuva

Reumatologija

Luxembourg

Rhumathologie

Magýarország

Reumatologia

Malta

Rewmatologija

Nederland

Reumatologie

Ósterreich

Polska

Reumatologia

Portugal

Reumatologia

Slovenija

Slovensko

Reumatologia

Suoni/Finland

Reumatologia / Reumatologi

Sverige

Reumatologi

United Kingdom

Rheumatology

•
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Země

Název kvalifikace

VŠEOBECNÁ HEMATOLOGIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky
Belgique/Belgiě/Belgien

Česká republika

Hematologie a transfuzní lékařství

Danmark

Haematologi eller blodsygdomme

Deutschland

Eesti

Hematoloogia

EXXác

AiuaioXoYia

Espaňa

Hematología y hemoterapia

France

Ireland

Haematology

Italia

Ematolpgia

Kůnpoc

AiuaroXovia

Latvija

Hematologija

Lietuva

Hematologija

Luxembourg

Hematologie

Magyarország

Haematológia

Malta

Ematologija

Nederland

Ósterreich

Polská

Hematologia

Portugal

Imuno-hemoterapia

Slovenija

Slovensko

Hematologia a transfuziológia

Suomi/Finland

Kliininen hematologia / Klinisk hematologi

Sverige

Hematologi

United Kingdom

23.9.2003
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Název kvalifikace

ENDOKR1NOLOG1E
Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky
Belgique/Belgié/Belgien
Česká republika

Endokrinologie

Dannark

Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme

Deutschland
Eesti

Endokrinoloogia

EXXác

Ev&OKpivoXovia

Espaňa

Endocrinología y nutrición

Franc e

Endocrinologie, maladies métaboliques

Ireland

Endocrinology and diabetes mellitus

kalia

Endocrinología e malattie del ricambio

KÚTipoc,

EvooKpivoXovía

Latviia

Endokrínologija

Lietuva

, Endokrínologija

Luxembourg

Endocrinologie, maladies du metabolisme et de la
nutrition

Magýarország

Endokrinológia

Malta

Endokrínologija u Dijabete

Nederland
Ósterreich
Polska

Endokrynologia

Poruigal

Endocrinología

Slovenija
Slovensko

Endokrinológia

Suomi/Finland

Endokrinológia / endokrinologi

Sverige

Endokrina sjukdomar

United Kingdom

Endocrinology and diabetes mellitus
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Země

Název kvalifikace
REHABILITAČNÍ LÉKAŘSTVÍ
Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky

Belgique/Belgiě/Belgien

Médecine physique et réadaptation / Fysische
geneeskunde en revalidatie

Česká republika

Rehabilitační a fyzikální medicína

Danmark
Deutschland

Physikalische und Rehabilitative Medizin

Eesti

Taastusravi ja fusiaatria

EXXdc

Quowi IaiptKř) Kai AnoKaxácrcaor|

Espaňa

Rehabilitación

France

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

Ireland
Italia

Medicína fisica e riabilitazione

Kůnpoc

GUOIKI] Iarpticri Kai AnoKaTáoraon

Latvija

Rehabilitologija Fiziska rehabilitácija Fizikálá
medicína

Lietuva

Fiziné medicína ir reabilitacija

Luxembourg

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

Magyarország

Fizioterápia

Malta
Nederland

Revalidatiegeneeskunde

Ósterreich

Physikalische Medizin

Polska

Rehabilitacja medyczna

Portugal

Fisiatria ou Medicína fisica e de reabilitacao

Slovenija

Fizikalna in rehabilitacijska medicína

Slovensko

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Suomi/Finland

Fysiatria / fysiatri

Sverige

Rehabiliteringsmedicin

United Kingdom

23.9.2003
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STOMATOLOGIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky
Belgique/Belgiě/Belgien

Česká republika

Danmark

Deutschland

Eesti

EXXáš
Espaňa

Estomatología

Franre

Stomatologie

Ireland

Italia

Odontostomatologia

Kůnpoc
Latviia

/

Lietuva
Luxembourg

Stomatologie

Magyarország

Malta
Nederland

Ósterreich

Polska
Portigal
Slovenija

Slovensko

Suonii/Finland

Sverige
United Kingdom

Estomatología
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NEUROPSYCHIATRIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let
Belgique/Belgié/Belgien

Neuropsychiatrie

Česká republika

Danmark

Deutschland

Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

Eesti

EXXdc

NeupoXovia - Yuvtaipiicri

Espaňa

France

Neuropsychiatrie

Ireland

Italia

Neuropsichiatria

Kůnpoc

NeupoXoyia - Yuyurrpiicň.

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Neuropsychiatrie

Magýarország

Malta

Nederland

Zenuw- en zielsziekten

Ósterreich

Neurologie und Psychiatrie

Polska

Portugal

Slovenija

Slovensko

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom

Neuropsychiatria

•
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Název kvalifikace

Země

DERMATOVENEROLOGIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky
Belgique/Belgiě/Belgien

Dermato-vénéréologie / dermato-venerologie

Česká republika

Dermatovenerologie

Danmark

Dermato-venerologi eller hud- og konssygdomme

Deutschland

Haut- und Geschlechtskrankheiten

Eesti

Dermatoveneroloogia

EXXác

AcpucnoXovia - A9pooiaioXoyia

Espaňa

Dermatología médico-quirúrgica y venereología

France

Dermatologie et vénéréologie

Irela id

Italia

Dermatología e venerologia

Kůnpoc

AcpucrtoXovia - AopoSiaioXoyia

Latvija

Dermatologija un venerologija

Lietvva

Dermatovenerologija

Luxembourg

Dermato-vénéréologie

Magyarország

Bórgyógyászat

Malta

Dermato-venerejologija

Nedtrland

Dermatologie en venerologic

Ósterreich

Haut- und Geschlechtskrankheiten

Polska

Dermatología i wenerologia

Portugal

Dermatovenereologia

Slovenija

Dermatovenerologija

Slovensko

Dermatovenerológia

Suorni/Finland

Ihotaudit ja allergologia / hudsjukdomar och allergologi

Sver ge

Hud- och kónssjukdomar

United Kingdom
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Název kvalifikace

DERMATOLOGIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
Belgique/Belgiě/Belgien

Česká republika

Danmark

Deutschland

Eesti
EWác

Espaňa

France

Ireland

Dermatology

Italia
KÚTIpOC

Latvija

LietuVa

Luxembourg

Magýarország

Malta

Dermatologija

Nederland

Ósteiireich

Polska

Portugal

Slovenija

Slovensko

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom

Dermatology

Úřední věstník Evropské unie
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Název kvalifikace

Země

VENEROLOGIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
Belgique/Belgié/Belgien

Česká republika

Danmark

Deutschland
Eesti

EXXá;

Espaňa

France

Ireland

Venereology

Italia

Kimpoc

Latvija

Lietuva

Luxe nbourg

Magýarország

Malti.

Medicína Uro-genetali

Nederland

Ósterreich

Polska

Portugal
Slovenija
Slovensko

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom

Genito-urinary medicine
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Název kvalifikace
RADIOLOGIE
Minimální délka oboru odborné přípravy. 4 roky

Belgique/Belgiě/Belgien

Česká republika

Danmark

Deutschland

Radiologie

Eesti

EXXdc

AKTrvo/YOvia - PaSioXovia

Espaňa

Electrorradiología

France

Electro-radiologie

Ireland

Italia

Radiologia

Kimpoc

Larvija

Lietuva

Luxembourg

Électroradiologie

Magyarország

Radiologia

Malta
Nederland

Radiologie

Ósterreich

Radiologie

Polska

Portugal

Slovenija

Slovensko

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom

Radiologia

23.9.2003
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Název kvalifikace
TROPICKÁ MEDICÍNA
Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/Belgiě/Belgien

Česká republika
Danmark

Deutschland

Eesti

EXXá;

Espaňa

France

Ireland

Tropical medicine

Italia

Medicína tropicale

KÚ7ipoc

Latviia

Lietuva

Luxembourg
Magýarország

Trópusi betegségek

Malti
Nederland

Ósterreich

Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene

Polska

Medycyna transportu

Portugal

Medicína tropical

Slovenija
Slovensko

Tropická medicína

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom

Tropical medicine
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Název kvalifikace
DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/Belgiě/Belgien

Česká republika

Dětská a dorostová psychiatrie

Danmark

Berne- og ungdomspsykiatri

Deutschland

Kinder- und Jugendpsychiatrie und- psychotherapie

Eesti

EXXác

riaioo^uYiaTpiKri

Espaňa

France

Pédo-psychiatrie

Ireland

Child and adolescent psychiatry

kalia

Neuropsichiatria infantile

Kůnpoc

naiooiiíuxiaxpiKrj

Latvija

Bernu psihiatrija

Lietuva

Vaiku ir paaugliu psichiatrija

Luxembourg

Psychiatrie infantile

Magyarország

Gyermek- és ifjúságpszichiátria

Malta

Nederland

Ósterreich

Polska

Psychiatria dzieci i mlodziežy

Portugal

Pedopsiquiatria

Slovenija

Otroška in mladostniška psihiatrija

Slovensko

Dětská psychiatria

Suomi/Finland

Lastenpsykiatria / barnpsykiatri

Sverige

Barn- och ungdomspsykiatri

United Kingdom

Child and adolescent psychiatry

23.9.2003
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Zemé

GERLATRIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
Belgique/Belgié/Belgien

Česká republika

Geriatrie

Danmark

Geriatri eller alderdommens sygdomme

Deutschland

Eesti

EAXuc

Espaňa

Geriatría

Fran:e

Irelaid

Geriatrics

Italia

Geriatría

Kú-poc

rnpiaTptKi]

Latvija

Lietuva

Geriatrija

Luxembourg

Magýarország

Geriatría

Malti

Gerjatrija

Nedt-rland

Klinische geriatrie

Ósterreich

Polska

Geriatría

Portugal

Slovenija

Slovensko

Geriatría

Suomi/Finland

Geriatría / geriatri

Sver ge

Geriatrik

United Kingdom

Geriatrics
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NEFROLOGIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
Belgique/Belgiě/Belgien

Česká republika

Nefrologie

Danmark

Nefrologi eller medicínské nyresygdomme

Deutschland

Eesti

Nefroloogia

EXXác

NtíppoXovia

Espaňa

Nefrología

France

Néphrologie

Ireland

Nephrology

Italia

Nefrología

Kúnpoc,

Nc^poXovia

Latvija

Nefrologija

Lietuva

Nefrologija

Luxembourg

Néphrologie

Magýarország

Nefrología

Maltaj

Nefrologija

Nederland
Ósterreich

Polska

Nefrología

Portugal

Nefrologia

Slovenija

Nefrologija

Slovensko

Nefrologia

Suomi/Finland

Nefrologia / nefrologi

Sverige

Medicínská njursjukdomar (nefrologi)

United Kingdom

Renal medicine
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INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ
Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
Belgique/Belgiě/Belgien

Česká republika

Infekční lékařství

Danmark

Infektionsmedicin

Deutschland

Eesti

Infektsioonhaigused

EXXóc

Espaňa

France

Ireland

Communicable diseases

Itálie

Malattie infettive

KÚTTpOC

Aoiuúoq NooŤJuara

Latv ja

Infektologija

Lietuva

Infektologija

Luxtmbourg

Magvarország

Infektológia

Malta

Mard Infettiv

Nedc-rland

Ósterreich

Polska

Choroby zakažne

Portugal

Slovenija

Infektologija

Slovensko

Infektológia

Suomi/Finland

Infektiosairaudet / infektionssjukdomar

Sverige

Infektionssjukdomar

United Kingdom

Infectious diseases

303

Subjekt vydávající doklad o
dosažené kvalifikaci

304

Úřední věstník Evropské unie

r~či

Země

Název kvalifikace

HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
Belgique/Belgiě/Belgien

Česká republika

Hygiena a epidemiologie

Danmark

Samfundsmedicin

Deutschland

Óffentliches Gesundheitswesen

Eesti

EXXóc.

Kotvtovucri IuTpiKř|

Espaňa

Medicína preventiva y salud publica

France

Santé publique et médecine sociále

Ireland

Community medicine

Italia

Igiene e medicína sociále

Kůnpoc.

YYEiovoXoyia/KoivcmKq Iaxpucr|

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Santé publique

Magýarország

Megelózó orvostan és népegészségtan

Malta

Sahha Pubblika

Nederland

Maatschappij en gezondheid

Ósterreich

Sozialmedizin

Polska

Zdrowie publiczne, epidemiologia

Portugal

Slovenija

Javno zdravje

Slovensko

Hygiena a epidemiológia

Suomi/Finland

Terveydenhuolto / hálsovárd

Sverige

Socialmedicin

United Kingdom

Public health medicine
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KLINICKÁ FARMAKOLOGIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
Belgique/Belgié/Belgien
Česká republika

Klinická farmakologie

Danmark

Klinisk farmakologi

Deuischland

Pharmakologie und Toxikologie

Eesti

EXXác
Espaňa

Farmacología clinica

Fran:e
Ireland

Clinical phacmacology and therapeutics

Italia
Kimcoc

Latvja

Lietuva
Luxembourg

Magvarország

Klinikai farmakológia

Malta

Farmakologija Klinika u t-Terapewtika

Nederland

Ósterreich

Pharmakologie und Toxikologie

Polska

Farmakológia kliniezna

Portugal
Slovenija
Slovensko

Klinická farmakológia

Suomi/Finland

Kliininen farmakológia ja láakehoito / klinisk far
makologi och lakemedelsbehandling

Sverige

Klinisk farmakologi

United Kingdom

Clinical pharmacology and therapeutics
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PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ
Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
Belgique/Belgiě/Belgien

Médecine du travail / arbeidsgeneeskunde

Česká republika

Pracovní lékařství

Danmark

Arbejdsmedicin

Deutschland

Arbeitsmedizin

Eesti
EXXůc,

IcrcpiKri tT|c Epvaoiac

Espaňa
France

Médecine du travail

Ireland

Occupational medicine

Italia

Medicína del lavoro

Kůnpoc

Iorcptici] xnc Epvaoiac.

Latvija

Arodslimibas

Lietuva

Darbo medicína

Luxembourg

Médecine du travail

Magyarország

Foglalkozás-orvostan (územorvostan)

Maka

Medicína Okkupazzjonali

Nederland

Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde
Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

Ósterreich

Arbeits- und Betriebsmedizin

Polska

Medycyna pracy

Portugal

Medicína do trabalho

Slovenija

Medicína dela, prometá in športa

Slovensko

Klinické pracovně lekárstvo a klinická toxikológia

Suomi/Finland

Tyóterveyshuolto / fóretagshálsovárd

Sverige

Yrkes- och miljómedicin

United Kingdom

Occupational medicine

23.9.2003

Subjekt vydávající doklad o
dosažené kvalifikaci

Úřední věstník Evropské unie

23.9.2003

Název kvalifikace
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ALERGOLOGIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky
Belgique/Belgiě/Belgien

Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

Danmark

Medicinsk allergologi eller medicínské overfolsomhedssygdomme

Deutschland
Eesti
EXAá;

AXXEPYIOXOYÍCI

Espaňa

Alergología

France
Ireland

kalia

Allergologia ed immunológia clinica

Kůnpoc

AXXEpYioXoyia

Latvija

Alergologija

Lietuva

Alergologija ir klinikiné imunologija
«

Luxembourg

Magyarország

Allergologia és klinikai immunológia

Malta
Nederland

Allergologie en inwendige geneeskunde

Ósterreich
Polska

Alergología

Portugal

Imuno-alergologia

Slovenija
Slovensko

Klinická imunológia a alergología

Suomi/Finland
Sver.ge
United Kingdom

Allergisjukdomar
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GASTROENTEROLOGICKÁ CHIRURGIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let
Belgique/Belgiě/Belgien

Chirurgie abdominale / heelkunde op het abdomen

Česká republika
Danmark

Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mavetarm-sygdomme

Deutschland
Eesti
EXXdc
Espaňa

Cirugía del aparato digestivo

France

Chirurgie viscérale et digestive

Ireland
Italia

Chirurgia delťaparato digestivo

KÚ7IOOC.

Latvija
Lietuva

Abdominaliné chirurgija

Luxembourg

Chirurgie gastro-entérologique

Magýarország
Malta
Nederland
Ósterreich
Polska
Portugal
Slovenija

Abdominalna kirurgija

Slovensko
Suomi/Finland

Sverige
United Kingdom

Gastroenterologinen kirurgia / gastroenterologisk
kirurgi

-
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NUKLEÁRNÍ M E D I C Í N A
Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
Belgique/Belgiě/Belgien

Médecine nucléaire / nucleaire geneeskunde

Českí republika

Nukleární medicína

Daninark

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Deutschland

Nuklearmedizin

Eesti

EXXá;

nupnyiiq IarpiKri

Espaňa

Medicína nuclear

France

Médecine nucléaire

Ireland

Italia

Medicína nucleare

KÚTTfOC

riupnyiKii IcrrpiKr|

Latvna

Lieti.va

Luxembourg

Médecine nucléaire

Magýarország

Nukleáris medicína (izotop diagnosztika)

Malta

Medicína Nukleari

Nedt-rland

Nucleaire geneeskunde

Ósterreich

Nuklearmedizin

Polska

Medycyna nuklearna

Portugal

Medicína nuclear

Slovenija

Nuklearna medicína

Slovensko

Nuklearna medicína

Suomi/Finland

Kliininen řysiologia ja isotooppilááketiede / klinisk
fysiologi och nuklearmedicin

Sverige

Nuklearmedicin

United Kingdom

Nuclear medicine
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TRAUMATOLOGIE A URGENTNÍ MEDICÍNA
Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let
Belgique/Belgiě/Belgien
Česká republika

Traumatologie
Urgentní medicína

Danmark
Deutschland
Eesti

EXXóc
Espaňa
France
Ireland

Accident and emergency medicine

Italia
Kimpoc

Latvija
Lietuva

Luxembourg
Magyarország

Traumatologia

Malta

Medičina tal-Aččidenti u 1-Emergenza

Nederland

Ósteiteich

Polská

Medycyna ratunkowa

Portugal
Slovenija
Slovensko

Úrazová chirurgia

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom

Accident and emergency medicine
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Název kvalifikace

Země

KLINICKÁ NEUROFYZIOLOGIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
Belgique/Belgié/Belgien

Česká republika
Danmark

Klinisk neurofysiologi

Deutschland

Eesti

EXXác

Espaňa

Neurofisiologia clinica

France
Ireland

Neurophysiology

Italia

Kimpoc
Latvija

Lietuva
Luxembourg

Magýarország

Malta

Newrofižjologija Klinika

Nederland

Ósterreich

Polska
Portugal
Slovenija

Slovensko

Suomi/Finland

Kliininen neurofysiologia / klinisk neurofysiologi

Sverige

Klinisk neurofysiologi

United Kingdom

Clinical neurophysiology
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MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE
Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let
Belgique/Belgiě/Belgien

Česká republika

Maxilofaciální chirurgie

Danmark

Deutschland

Eesti

EWác
Espaňa

Cirugía oral y maxilofacial

France

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

Ireland

kalia

Chirurgia maxillo-facciale

Kůnpoc

•

Latvija

Mutes, sejas un žokju kirurgija

Lietuva

Veido ir žandikauliu chirurgija

Luxembourg

Chirurgie maxillo-faciale

Magyarország

Szájsebészet

Malta;

Nederland

Ósterreich

Mund - Kiefer - und Gesichtschirurgie

Polska

Chirurgia szczekowo-twarzowa

Portugal
Slovenija

Maksilofaciama kirurgija

Slovensko

Maxilofaciálna chirurgia

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom

23.9.2003
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DENTÁLNÍ, ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE (ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A ZUBNÍCH
LÉKAŘŮ)
Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
Belgi que/Belgiě/Belgien

Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale /
stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

Česká republika
Danmark
Deutschland

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Eesti
EXXác
Espaňa
France
Ireland

Oral and maxillo-facial surgery

Italia
KÚTipoc

ZTopaTO-rvaSo-ripooíúnoxEipoupYiKTi

Latvija
Lietuva
Luxembourg

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

Magyarország

Arc-állcsont-szájsebészet

Malta

Kirurgija tal-ghadam tal-wičč

Nederland
Óste Teich
Polska
Portugal
Slovt nija
Slovensko
Suomi/Finland

Suu- ja leukakirurgia / oral o c h maxillofacial
kirurgi

Sverige
United Kingdom

Oral and maxillo-facial surgery
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na Maltě

2. Zdravotní sestry a ošetřovatelé

.Infermier Registrat tal-Ewwel Livell';

31977 L 0452: Směrnice Rady 77/452/EHS ze dne 27. června 1977
o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů
o dosažené kvalifikaci zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných
za všeobecnou péči, obsahující opatření pro usnadnění účinného
výkonu práva usazování a volného pohybu služeb (Úř. věst. L 176,
15.7.1977, s. 1), ve znění:

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

—

31981 L 1057: směrnice Rady 81/1057/EHS ze dne 14.12.1981
(Úř. věst. L 385, 31.12.1981, s. 25),

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

23.9.2003

v Polsku:

.pielegniarka';

ve Slovinsku:

.diplomirana medicínská sestra / diplomirani zdravstvenik';

na Slovensku:

—

31989 L 0594: směrnice Rady 89/594/EHS ze dne 30.10.1989
(Úř. věst. L 341, 23.11.1989, s. 19),

—

31989 L 0595: směrnice Rady 89/595/EHS ze dne 10.10.1989 (Úř.
věst. L 341, 23.11.1989, s. 30),

—

31990 L 0658: směrnice Rady 90/658/EHS ze dne 4.12.1990 (Úř.
věst. L 353, 17.12.1990, s. 73),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

32001 L 0019: směrnice Evropského parlamentu a Rady
2001/19/ES ze dne 14.5.2001 (Úř. věst. L 206, 31.7.2001, s. 1).

a)

V čL 1 odst. 2 se doplňují tyto údaje:
„v české republice:
.všeobecná sestra/všeobecný ošetřovatel';

.sestra'."

b)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 4b

V případě polských dokladů o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry
nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči se použijí
pouze tato ustanovení o nabytých právech:

V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy,
osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry
nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči byly uděleny
nebo jejichž odborná příprava začala v Polsku před přistoupením
a kteří nesplňují minimální požadavky na odbornou přípravu sta
novené v článku 1 směrnice 77/45 3/EHS, uznávají členské státy
tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zdra
votní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči
jako dostatečný důkaz, pokud jsou provázeny osvědčením
uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali
skutečně a v souladu se zákonem činnost zdravotní sestry nebo
ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči v Polsku po mže
uvedenou dobu:
—

diplom bakaláře ošetřovatelství (dyplom licencjata pitfygpiarstwa)
- po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu
pěti let předcházejících dni vydání osvědčení,

—

diplom zdravotní sestry nebo ošetřovatele (áyplom pielfgniariá
albo pieltgniarki áyplomowanej) s postsekundárním vzděláním
získaným na odborné zdravotnické škole - po dobu nejméně
pěti po sobě následujících let v průběhu sedmi let předchá
zejících dni vydání osvědčení.

v Estonsku:
.ode';
na Kypru:
.EvY^paupcvoc. Nocni\£irtr|c':

v Lotyšsku:
jnása';

Uvedené činnosti musí zahrnovat plnou odpovědnost za pláno
vání, organizaci a výkon ošetřovatelské péče o pacienta.

Článek 4c

v LitvÉ
.Bendrosios praktikos slaugytojas';
v Madarshi:

ápoló';

1.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní
sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči byly
uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Českoslo
vensku před 1. lednem 1993, uznává každý členský stát tyto
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní
sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči jako
dostatečný důkaz, pokud orgány České republiky potvrdí, že tyto
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doklady mají na jeiím území stejnou právní platnost jako české
doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry nebo ošetřovatele
odpovědných za všeobecnou péči, pokud jde o přístup k povolání
zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou
péči a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno
osvědčením vydanvm týmiž orgány uvádějícím, že tito státní
příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se
zákonem danou činnost na území České republiky po dobu nej
méně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předchá
zejících dni vydání osvědčení.

2.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní
sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči byly
uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovět
ském svazu před 2C. srpnem 1991, uznává každý členský stát tyto
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní
sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči jako
dostatečný důkaz, pokud orgány Estonska potvrdí, že tyto doklady
mají na jeho území stejnou právní platnost jako estonské doklady
o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry nebo ošetřovatele
odpovědných za všeobecnou péči, pokud jde o přístup k povolání
zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou
péči a výkon tohotc povolání. Toto potvrzení musí být provázeno
osvědčením vydanvm týmiž orgány uvádějícím, že tito státní
příslušníci členskýcn států vykonávali skutečně a v souladu se
zákonem danou činnost na území Estonska po dobu nejméně tří
po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni
wdání osvědčení.

315

tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zdra
votní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči
jako dostatečný důkaz, pokud orgány Litvy potvrdí, že tyto
doklady mají na jejím území stejnou právní platnost jako litevské
doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry nebo ošetřovatele
odpovědných za všeobecnou péči, pokud jde o přístup k povolání
zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou
péči a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno
osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní
příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se
zákonem danou činnost na území Litvy po dobu nejméně tří po
sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání
osvědčení.

5.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní
sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči byly
uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Českoslo
vensku před 1. lednem 1993, uznává každý členský stát tyto
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní
sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči jako
dostatečný důkaz, pokud orgány Slovenska potvrdí, že tyto
doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovenské
doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry nebo ošetřovatele
odpovědných za všeobecnou péči, pokud jde o přístup k povolání
zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou
péči a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno
osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní
příslušníci členských států vykonávali skutečné a v souladu se
zákonem danou činnost na území Slovenska po dobu nejméně tří
po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni
vydání osvědčení.

3.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní
sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči byly
uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovět
ském svazu před 21. srpnem 1991, uznává každý členský stát tyto
diplomy, osvědčení i jiné doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní
sestry nebo ošetřovatele o d p o v ě d n ý c h

za všeobecnou péči

jako

dostatečný důkaz, pokud orgány Lotyšska potvrdí, že tyto doklady
mají na jeho území stejnou právní platnost jako lotyšské doklady
o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry nebo ošetřovatele
odpovědných za všeobecnou péči, pokud jde o přístup k povolám
zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou
péči a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno
osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní
příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se
zákonem danou činnost na území Lotyšska po dobu nejméně tří
po sobě následujících let v průběhu pěti let -předcházejících dni
wdání osvědčení.

4.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní
sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči byly
uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovět
ském svazu před 11. březnem 1990, uznává každý členský stát

6.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní
sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči byly
uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v Jugoslávii před
25. červnem 1991, uznává každý členský stát tyto diplomy,
osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry
nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči jako dosta
tečný důkaz, pokud orgány Slovinska potvrdí, že tyto doklady
mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovinské doklady
o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry nebo ošetřovatele
odpovědných za všeobecnou péči, pokud jde o přístup k povolání
zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou
péči a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno
osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní
příslušníci členských států vykonávali skutečné a v souladu se
zákonem danou činnost na území Slovinska po dobu nejméně tří
po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni
vydání osvědčení."
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V příloze se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:

„Česká republika

1. Diplom o ukončení
studia ve studijním pro
gramu ošetřovatelství ve
studijním oboru
všeobecná sestra (baka
lář, Bc.)
2. Diplom o ukončení
studia ve studijním
oboru diplomovaná
všeobecná sestra (diplo
movaný specialista, DiS.)

1. Vysoká škola zřízená
nebo uznaná státem
2. Vyšší odborná škola
zřízená nebo uznaná stá
tem

1. Vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce
2. Vysvědčení o absoluto
riu"

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

„Eesti

Diplom óe erialal

1. Tallinna Meditsiinikool
2. Tartu Meditsiinikool
3. Kohtla-Járve Meditsii
nikool"

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

„KÚTipoc

AinXwua rcvucric
Noon\turiicr|c

NoonXcimicřj Xx°^Ť

Latvija

1. diploms par másas
kvalifíkacijas iegúšanu
2. másas diploms

1. Másu skolas
2. Universitátes tipa
augstskola pamatojoties
uz Valsts eksámenu
komisijas lěmumu

Lietuva

1. Aukštojo mokslo
diplomas, nurodantis
suteikta bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikacija.
2. Aukštojo mokslo
diplomas (neuniversitetinés studijos), nurodan
tis suteikta. bendrosios
praktikos slaugytojo profesine kvalifikacija

1. Universitetas
2. Kolegija"

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

„Magyarország

Malta

1. Ápoló bizonyítvány
2. Diplomas ápoló oklevél
3. Egyetemi okleveles
ápoló oklevél

1. Iskola
2. Egyetem / fóiskola
3. Egyetem

Lawrja jew diploma flistudji tal-infermerija

Universita ta' Malta"
•
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dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

„Polska

Dyplom ukoňczenia studiów wyžszych na kierunku pielegniarstwo
z tytulem .magister pielegniarstwa'

1. Uniwersytet
Medyczny
2. Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagielloňskiego"

dále. mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

„Slovenija

Diploma, s katero se
podeljuje strokovni
naslov .diplomirana
medicínská sestra /
diplomirani zdravstvenik'

1. Univerza
2. Visoka strokovna šola

Slovensko

1. Vysokoškolský diplom
o udělení akademického
titulu .magister z ošetrovatelstva' (,Mgr.')
2. Vysokoškolský
diplom o udělení akade
mického titulu .bakalář
z ošetrovatelstva' (,Bc.')
3. Absolventský diplom
v študijnom odbore
diplomovaná všeobecná
sestra

1. Vysoká škola
2. Vysoká škola
3. Středná zdravotnická
škola"

3. Zubní lékaři

i)

V článku 1 se doplňují nové odrážky, které znějí:
„ — v České republice:

a)

31978 L 0686: Směrnice Rady 78/686/EHS ze dne 25. července
1978 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů
o dosažené kvalifikaci zubních lékařů obsahující opatření
k usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu
služeb (Úř. vést. L 2 33. 24.8.1978. s. 1), ve znění:

—

—

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv
- přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979,
s. 17),
31981 L 1057: směrnice Rady 81/1057/EHS
14.12.1981 (Úř. věst. L 385. 31.12.1981. s. 25),

ze

Zubní lékař,
—

Hambaarst,
—

—

31989 L 0594: směrnice Rady 89/594/EHS ze dne 30.10.1989
(Úř. věst. L 341. 23.11.1989, s. 19),

—

31990 L 0658: směrnice Rady 90/658/EHS ze dne 4.12.1990
(Úř. věst. L 353. 17.12.1990, s. 73),

—

—

v Lotyšsku:
Zobársts,

—

v Litvě:
Gydytojas odontologas,

—

—

na Kypru:
OSovriaTpoQ

dne

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv
- přistoupení španělského království a Portugalské republiky
(Úř. věst. L 302. 15.11.1985, s. 23),

v Estonsku:

v Madarsku:
Fogorvos,

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smkiv
- přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a švéd
ského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

32001 L 0019: směrnice Evropského parlamentu* a Rady
2001/19/ES ze dne 14.5.2001 (Úř. věst. L 206, 31.7.2001,
s. 1).

—

na Maltě:
Kirurgu Dentali,
v Polsku:
Lekarz dentysta,
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—

ve Slovinsku:

o přístup k povolání zubního lékaře a výkon tohoto povolání.
Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným
týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských
států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou čin
nost na území Litvy po dobu nejméně tří po sobě násle
dujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání
osvědčení.

Doktor dentalne medicine / Doktorica dentalne medicine,

—

na Slovensku:

4.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci
v oboru zubního lékařství nebo odborného zubního lékařství
byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v Jugoslávii
před 25. červnem 1991, uznává každý členský stát tyto
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci
v oboru zubního lékařství nebo odborného zubního lékařství
jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovinska potvrdí, že
tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako
slovinské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního
lékařství a odborného zubního lékařství, pokud jde o přístup
k povolání zubního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto
potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž
orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států
vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost
na území Slovinska po dobu nejméně tří po sobě následujících
let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení."

Zubný lekár."

ii)

23.9.2003

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 7b

1.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci
v oboru zubního lékařství a odborného zubního lékařství byly
uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém
Sovětském svazu před 20. srpnem 1991, uznává každý členský
stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifi
kaci v oboru zubního lékařství nebo odborného zubního
lékařství jako dostatečný důkaz, pokud orgány Estonska
potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní
platnost jako estonské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru
zubního lékařství a odborného zubního lékařství, pokud jde
o přístup k povolání zubního lékaře a výkon tohoto povolání.
Toto potvrzení. musí být provázeno osvědčením vydaným
týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských
států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou čin
nost na území Estonska po dobu nejméně tří po sobě násle
dujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání
osvědčení.

2.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci
v oboru zubního lékařství a odborného zubního lékařství byly
uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém
Sovětském svaz* před 21. srpnem 1991, uznává každý členský
stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifi
kaci v oboru zubního lékařství nebo odborného zubního
lékařství jako dostatečný důkaz, pokud orgány Lotyšska
potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní
platnost jako lotyšské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru
zubního lékařství a odborného zubního lékařství, pokud jde
o přístup k povolání zubního lékaře a výkon tohoto povolání.
Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným
týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských
států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou čin
nost na území Lotyšska po dobu nejméně tří po sobě násle
dujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání
osvědčení.

3.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci
v oboru zubního lékařství nebo odborného zubního lékařství
byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém
Sovětském svazu před 11. březnem 1990, uznává každý
členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené
kvalifikaci v oboru zubního lékařství nebo odborného
zubního lékařství jako dostatečný důkaz, pokud orgány Litvy
potvrdí, že tyto doklady mají na jejím území stejnou právní
platnost jako litevské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru
zubního lékařství a odborného zubního lékařství, pokud jde

iii) V čl. 8 odst. 1 se slova „v článcích 2, 4, 7 a 19" nahrazují
slovy „v článcích 2, 4, 7, 19,19a, 19b, 19c a 19d".

iv) V článku 17 se slova „stanovené v článku 2, čl. 7 odst. 1
a článku 19" nahrazují slovy „stanovené v článku 2, čl. 7 odst.
1 a článcích 19,19a, 19b, 19c a 19d".

v)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 19c

1.
Od dne přistoupení České republiky uznávají členské
státy pro účely výkonu činností uvedených v článku 1 této
směrnice, diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvali
fikaci v oboru lékařství udělené v České republice nebo
v bývalém Československu osobám, které započaly svou uni
verzitní lékařskou přípravu před přistoupením, doprovázené
osvědčením vydaným příslušným českým orgánem uvádějícím,
že tyto osoby v České republice vykonávaly skutečně, v sou
ladu se zákonem a jako hlavní činnost činnosti vymezené
v článku 5 směrnice 78/687/EHS po dobu nejméně tří po
sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni
vydání osvědčení a že tyto osoby jsou oprávněny provozovat
tyto činnosti za stejných podmínek jako držitelé diplomu uve
deného v příloze A této směrnice.

2.
Od požadavku tříleté praxe uvedeného v prvním pod
odstavci je upuštěno v případě osob, jež úspěšně dokončily
nejméně tři roky studia, které příslušné orgány potvrdí jako
rovnocenné studiu uvedenému v článku 1 směrnice
78/687/EHS.
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Článek 19d

1.
Ode dne přistoupení Slovenska uznávají členské státy
pro účely výkonu činností uvedených v článku 1 této
směrnice, diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvali
fikaci v oboru lékařství udělené na Slovensku nebo v bývalém
Československu osobám, které započaly svou univerzitní lékař
skou přípravu před přistoupením, doprovázené osvědčením
vydaným příslušným slovenským orgánem uvádějícím, že tyto
osoby na Slovensku vykonávaly skutečně, v souladu se záko
nem a jako Havní činnost činnosti vymezené v článku 5
vi)
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směrnice 78/687/EHS po dobu nejméně tří po sobě násle
dujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání
osvědčení a že tyto osoby jsou oprávněny provozovat tyto
činnosti za stejných podmínek jako držitelé diplomu uvede
ného v příloze A této směrnice.
2.
Od požadavku tříleté praxe uvedeného v prvním pododstavci je upuštěno v případě osob, jež úspěšně dokončily
nejméně tři roky studia, které příslušné orgány potvrdí jako
rovnocenné studiu uvedenému v článku 1 směrnice
78/687/EHS."

V příloze A se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:

„Česká republika

Diplom o ukončení stu
dia ve studijním pro
gramu zubní lékařství
(doktor zubního
lékařství, Dr. med.
Dent.)

Lékařská fakulta univer
zity v České republice

Vysvědčení o státní
rigorózní zkoušce"

dále. mezi údaje pro Německo a Řecko:

_Eesti

Diplom hambaarstiteaduse óppekava lábimise
kohta

Tartu Úlikool"

dále. mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

„Kú-poc

nioronoinTiKÓ Eyypcupiic
Ooo\nótpou

OSovnotpiKÓ ZuuBoúXio

Latvija

Zobársta diploms

Universitátes tipa augstskola

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteikta
gydytojo odontologo
kvalifikacija.

Universitetas

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

„Magýarország

Fogorvos oklevél (doctor medicinae dentariae,
abbrev.: dr. med. dent.)

Egyetem

Malta

Lawrja fil- Kirurgija
Dentali

Universita ta Malta"

Rezidenta diploms par
zobársta pěcdiploma
izgtitibas programmas
. pabeigšanu. ko izsniedz
universitátes tipa augstskola un .Sertifikáts'kompetentas iestades
izsniegts dokuments, kas
apliecina, ka persona ir
nokártojusi sertifikácijas
eksámenu zobárstniecíbá
Internatúros pažyméjimas,
nurodantis suteikta gydy
tojo odontologo profesine
kvalifikacija"
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dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:
„Polska

Dyplom ukoňczenia
studiów wyžszych
z tytulem Jekarz dentysta'

1. Akademia Medyczna,
2. Uniwersytet
Medyczny,
3. Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagielloňskiego

Lékařsko - Dentystyczny
Egzamin Paňstwowy"

Potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za
poklic zobozdravnik /
zobozdravnica

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:
„Slovenija

Diploma, s katero se
podeljuje strokovni
naslov .doktor dentalne
medicine / doktorka
dentalne medicine'

Univerza

Slovensko

Vysokoškolský diplom
o udělení akademického
titulu .doktor zubného
lekárstva' (.MDDr. )

Vysoká škola"

1

vii) V příloze B oddíle 1. Ortodoncie se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:

„Česká republika

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:
„Eesti

Residentuuri lóputunnistus ortodontia erialal

Tartu Olikool"

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:
„KÚTipoc

riioTOTiournKÓ AvavvG)plOTjC TOU ElSlKOÚ
OSovncrrpou orný

OSovncnpiKÓ ZuupoúXio

Op9o5ovTtKr|

Latvija

.Sertifikáts'- kompetentas iestádes izsniegts
dokuments, kas apliecina, ka persona ir
nokártojusi sertifikácijas
eksámenu ortodontijá

Latvijas Árstu biedrlba

Lietuva

Rezidentúros pažyméjimas, nurodantis suteikt^
gydytojo ortodonto profesine kvalifikaci}^

Universitetas"

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:
„Magyarország

Fogszabályozás szakor
vosa bizonyítvány

Az Egészségúgyi, Szociális és Családúgyi
Minisztérium illetékes
testúlete

Malta

Certifikát ta' spečjalista
dentali fl-Ortodonzja

Kumitat ta" Approvazzjoni dwar Spečjalisti"
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dále. mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:
..Polska

Dyplom uzyskania
tytuhi specjalisty
w dziedzinie ortodoncji

Centrum Egzaminów
Medycznych"

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:
, Slovenija

Slovensko

Potrdilo o opravljenem
specialističnem izpitu iz
čeljustne in zobne ortopedije

1. Ministrstvo za
zdravje
2. Zdravniška zbornica
Slovenije

-

••

viii) V příloze B oddíle 2. Ústní chirurgie se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:

, Česká republika

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:
.Eesti

dále. mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:
„Ků-poc

Latvija
Lietuva

riioT07toir|TiKÓ Avayví!)pionc TOU EIOIKOÚ Ooovnárpou orný l T o u a m r |
XapoupYucri

OSovnaiptKÓ ZuuBoúXio

Rezidentúros pažyméjimas, nurodantis suteikta
burnos chirurgo profesine kvalifikacija

Universitetas"

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

^Magyarország

Dento alveoláris sebészet szakorvosa
bizonyítvány

Az Egészségugyi, Szociális és Családúgyi
Minisztérium illetékes
testůlete

Malta

Certifikát ta' spečjalista
dentali fil-Kirurgija talhalq

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Spečjalisti"

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

„Polska

Dyplom uzyskania
tytuhi specjalisty
w dziedzinie chirurgii
stomatologicznej

Centrum Egzaminów
Medycznych"
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dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

b)

„Slovenija

Potrdilo o opravljenem
specialističnem izpitu iz
oralne kirurgije

Slovensko

-

1. Ministrstvo za
zdravje
2. Zdravniška zbornica
Slovenije
»

31978 L 0687: Směrnice Rady 78/687/EHS ze dne 25. července 1978 o koordinaci právních a správních předpisů
týkajících se činností zubních lékařů (Uř. věst. L 233, 24.8.1978, s. 10), ve znění:
—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské repub
liky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

32001 L 0019: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14.5.2001 (Úř. věst. L 206,
31.7.2001, s. 1).

V čl. 6 odst. 1 se slova „se vztahuje článek 19" nahrazují slovy „se vztahují články 19, 19a, 19b, 19c a 19d".

4. Veterinární lékařství

31978 L 1026: Směrnice Rady 78/1026/EHS ze dne 18. prosince 1978
o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů
o dosažené kvalifikaci veterinárních lékařů obsahující opatření
k usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu
služeb (Úř. věst. L 362, 23.12.1978, s. 1), ve znění:

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv
přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

31981 L 1057: směrnice Rady 81/1057/EHS ze dne 14.12.1981
(Úř. věst. L 385, 31.12.1981. s. 25),

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
vést. L 302, 15.11.1985, s. 23).

—

31989 L 0594: směrnice Radv 89/594/EHS ze dne 30.10.1989
(Úř. věst. L 341, 23.11.1989. s. Í9).

—

31990 L 0658: směrnice Rady 90/658/EHS ze dne 4.12.1990 (Úř.
věst. L 353, 17.12.1990, s. 73),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

32001 L 0019: směrnice Evropského parlamentu a Rady
2001/19/ES ze dne 14.5.2001 (Úř. věst. L 206, 31.7.2001, s. 1).

a)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 4b

V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy,
osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veteri-

nárního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava
začala v Estonsku před přistoupením, uznávají členské státy tyto
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru
veterinárního lékařství jako dostatečný důkaz, pokud jsou prová
zeny osvědčením uvádějícím, že tito státní příslušníci členských
států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost
v Estonsku po dobu nejméně pěti po sobě následujících let v prů
běhu sedmi let předcházejících dni vydání osvědčení.

Článek 4c

1.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru
veterinárního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava
začala v bývalém Československu před 1. lednem 1993, uznává
každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady
o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství jako dosta
tečný důkaz, pokud orgány České republiky potvrdí, že tyto
doklady mají na jejím území stejnou právní platnost jako české
doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství,
pokud jde o přístup k povolání veterinárního lékaře a výkon
tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením
vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci
členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem
danou činnost na území České republiky po dobu nejméně tří po
sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání
osvědčení.
7

2.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru
veterinárního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava
začala v bývalém Sovětském svazu před 20. srpnem 1991, uznává
každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady
o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství jako dosta
tečný důkaz, pokud orgány Estonska potvrdí, že tyto doklady mají
na jeho území stejnou právní platnost jako estonské doklady
o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství, pokud jde
o přístup k povolám veterinárního lékaře a výkon tohoto povolání.
Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž
orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vyko
návali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území
Estonska po dobu nejméně pěti po sobě následujících let v prů
běhu sedmi let předcházejících dni vydání osvědčení.
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3.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru
veterinárního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava
začala v bývalém Sovětském svazu před 21. srpnem 1991, uznává
každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady
o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství jako dosta
tečný důkaz, pokuc orgány Lotyšska potvrdí, že tyto doklady mají
na jeho území stejnou právní platnost jako lotyšské doklady
o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství, pokud jde
o přístup k povolání veterinárního lékaře a výkon tohoto povolání.
Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž
orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vyko
návali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území
Lotyšska po dobu nejméně tri po sobě následujících let v průběhu
pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

5.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru
veterinárního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava
začala v bývalém Československu před 1. lednem 1993, uznává
každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady
o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství jako dosta
tečný důkaz, pokud orgány Slovenska potvrdí, že tyto doklady
mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovenské doklady
o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství, pokud jde
o přístup k povolání veterinárního lékaře a výkon tohoto povolání.
Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž
orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vyko
návali skutečné a v souladu se zákonem danou činnost na území
Slovenska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v prů
běhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

4.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru
veterinárního lékaři tví byly uděleny nebo jejichž odborná příprava
začala v bývalém Sovětském svazu před 11. březnem 1991, uznává
každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady
o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství jako dosta
tečný důkaz, pokuc orgány Litvy potvrdí, že tyto doklady mají na
jejím území stejnou právní platnost jako litevské doklady
o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství, pokud jde
o přístup k povolání veterinárního lékaře a výkon tohoto povolání.
Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž
orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vyko
návali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území
Litvy po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu
pěti let předcházejíc ich dni vydání osvědčení.

6.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru
veterinárního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava
začala v Jugoslávii před 25. červnem 1991. uznává každý členský
stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci
v oboru veterinárního lékařství jako dostatečný důkaz, pokud
orgány Slovinska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stej
nou právní platnost jako slovinské doklady o dosažené kvalifikaci
v oboru veterinárního lékařství, pokud jde o přístup k povolání
veterinárního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí
být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že
tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v sou
ladu se zákonem danou činnost na území Slovinska po dobu nej
méně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předchá
zejících dni vydání osvědčení."

b)

V příloze se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:

„Čes<á republika

1. Diplom o ukončení
studia ve studijním pro
gramu veterinární
lékařství (doktor veteri
nární medicíny, MVDr.)
2. Diplom o ukončení
studia ve studijním pro
gramu veterinární
hygiena a ekologie
(doktor veterinární
medicíny, MVDr.)

Veterinární fakulta uni
verzity v České repu
blice"

dále. mezi údaje pro Německo a Řecko:

„Eesti

Diplom: táitnud veterinaarmeditsiini óppekava

Eesti Póllumajandusúlikool"

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

„Kúnpoc

riiOTonoiqTiKÓ EvvptMpric
Amviarpou

KmwcnpiKÓ XuuBoúXio

Larvnja

Veterinárársta diploms

Latvijas Lauksaimniecíbas Universitáte

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos gydy
tojo (DVM))

Lietuvos Veterinarijos
Akademija"
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dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

„Magýarország

Állatorvos doktor oklevél - dr. med. vet.

Szent István Egyetem
Állatorvos-tudományi
Kar

Malta

Ličenzja ta" Kirurgu
Veterinarju

Kunsill tal-Kirurgi Veterinarji"

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

„Polska

Dyplom lekarza weterynarii

1. Szkola Gtówna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
2. Akademia Rolnicza
we Wroclawiu
3. Akademia Rolnicza
w Lublinie
4. Uniwersytet Warmiňsko-Mazurski w Olsztynie"

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

„Slovenija

D i p l o m a , s katero se

Univerza

podeljuje strokovni
naslov .doktor veterinarske medicine / doktorka
veterinarske medicine'
Slovensko

Vysokoškolský diplom
o udělení akademického
titulu .doktor veterinárskej medicínyCMVDr.')

5. Porodní asistentky

31980 L 0154: Směrnice Rady 80/154/EHS ze dne 21. ledna 1980
o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů
o dosažené kvalifikaci \ porodních asistentek a o opatřeních pro
usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb
(Úř. věst. L 33, 12.2.1980. s. 1), ve znění:

31980 L 1273: směrnice Rady 80/1273/EHS ze dne 22.12.1980
(Úř. věst. L 375, 31.12.1980, s. 74),

—

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

31989 L 0594: směrnice Rady 89/594/EHS ze dne 30.10.1989
(Úř. věst. L 341, 23.11.1989, s. 19),

—

31990 L 0658: směrnice Rady 90/658/EHS ze dne 4.12.1990 (Úř.
věst. L 353,17.12.1990, s. 73),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

Spričevalo o opravljenem
državnem izpitu s področja veterinarstva

Univerzita veterinárskeho lekárstva"

—

32001 L 0019: směrnice Evropského parlamentu a Rady
2001/19/ES ze dne 14.5.2001 (Úř. věst. L 206, 31.7.2001, s. 1).

a)

V článku 1 se doplňují nové odrážky, které znějí:

„v České republice:

—

.Porodní asistentka/porodní asistent',

v Estonsku:
—

.Ámmaemanď,

na Kypru:

—

.Ew^vpauum] Maiď,

v Lotyšsku:

—

.Vecmate',
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v Litvě:
—

.Akušeris".

v Maďarsku:
—

.Szůlésznď,

na Maltě:
—

.Qabla'.

v Polsku:
—

.Položna'

ve Slovinsku:
—

.Diplomirana babica / Diplomirani babičať,
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důkaz, pokud orgány České republiky potvrdí, že tyto doklady
mají na jejím území stejnou právní platnost jako české doklady
o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence, pokud jde
o přístup k povolání porodní asistentky a výkon tohoto povolání.
Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž
orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vyko
návali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území
České republiky po dobu nejméně tří po sobě následujících let
v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

2.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklad}' o dosažené kvalifikaci v oboru
porodní asistence byly uděleny nebo jejichž odborná příprava
začala v bývalém Sovětském svazu před 20. srpnem 1991, uznává
každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady
o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence jako dostatečný
důkaz, pokud orgány Estonska potvrdí, že tyto doklady mají na
jeho území stejnou právní platnost jako estonské doklady
o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence, pokud jde
o přístup k povolání porodní asistentky a výkon tohoto povolání.
Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž
orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vyko
návali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území
Estonska po dobu nejméně tří po sobé následujících let v průběhu
pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

na Slovensku:
—

b)

.Porodná asistentka'".

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 5b

V případě polských dokladů o dosažené kvalifikaci porodní asis
tentky se použijí pouze tato ustanovení o nabytých právech:

V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy,
osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci porodní asistentky
byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v Polsku před
přistoupením a kteří nesplňují minimální požadavky na odbornou
přípravu stanovené v článku 1 směrnice 80/155/EHS, uznávají
členské státy tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené
kvalifikaci porodní asistentky jako dostatečný důkaz, pokud jsou
provázeny osvědčením uvádějícím, že tito státní příslušníci
členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem čin
nost porodní asistentky v Polsku po níže uvedenou dobu:
—

diplom bakaláře porodní asistence (dyplom licencjata položnictwa) - po dobu nejméně tří po sobě následujících let v prů
běhu pěti let předcházejících dni vydám osvědčení,

—

diplom porodiú asistentky (dyplom položnej) s postsekundárním vzděláním získaným na odborné zdravotnické škole po dobu nejméně pěti po sobě následujících let v průběhu
sedmi let předcházejících dni vydám osvědčení.

Článek 5c

1.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru
porodní asistence byly uděleny nebo jejichž odborná příprava
začala v bývalém Československu před 1. lednem 1993, uznává
každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady
o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence jako dostatečný

3.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru
porodní asistence byly uděleny nebo jejichž odborná příprava
začala v bývalém Sovětském svazu před 21. srpnem 1991, uznává
každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady
o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence jako dostatečný
důkaz, pokud orgány Lotyšska potvrdí, že tyto doklady mají na
jeho území stejnou právní platnost jako lotyšské doklady
o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence, pokud jde
o přístup k povolání porodní asistentky a výkon tohoto povolání.
Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž
orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vyko
návali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území
Lotyšska po dobu nejméně tří po sobé následujících let v průběhu
pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

4.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklad) o dosažené kvalifikaci v oboru
porodní asistence byly uděleny nebo jejichž odborná příprava
-

začala v bývalém Sovětském svazu před 11. března 1 9 9 0 , uznává

každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady
o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence jako dostatečný
důkaz, pokud orgány Litvy potvrdí, že tyto doklady mají na jejím
území stejnou právní platnost jako litevské doklady o dosažené
kvalifikaci v oboru porodní asistence, pokud jde o přístup k povo
lání porodní asistentky a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení
musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány
uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali
skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Litvy
po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let
předcházejících dni vydání osvědčení.

5.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru
porodní asistence byly uděleny nebo jejichž odborná příprava
začala v bývalém Československu před 1. lednem 1993, uznává
každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady
o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence jako dostatečný
důkaz, pokud orgány Slovenska potvrdí, že tyto doklady mají na
jeho území stejnou právní platnost jako slovenské doklady
o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence, pokud jde
o přístup k povolání porodní asistentky a výkon tohoto povolání.
Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž
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orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vyko
návali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území
Slovenska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v prů
běhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

**•

v oboru porodní asistence jako dostatečný důkaz, pokud orgány
Slovinska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou
právní platnost jako slovinské doklady o dosažené kvalifikaci
v oboru porodní asistence, pokud jde o přístup k povolání
porodní asistentky a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí
být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že
tito stárni příslušníci členských států vykonávali skutečně a v sou
ladu se zákonem danou činnost na území Slovinska po dobu nej
méně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předchá
zejících dni vydání osvědčení."

6.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru
porodní asistence byly uděleny nebo jejichž odborná příprava
začala v Jugoslávii před 25. červnem 1991, uznává každý členský
stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci
c)

23.9.2003

V příloze se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají-tyto údaje:

„Česká republika

1. Diplom o ukončení
studia ve studijním pro
gramu ošetřovatelství ve
studijním oboru porodní
asistentka (bakalář, Bc.)
2. Diplom o ukončení
studia ve studijním
oboru diplomovaná
porodní asistentka
(diplomovaný specialista,
DiS.)

1. Vysoká škola zřízená
nebo uznaná státem
2. Vyšší odborná škola
zřízená nebo uznaná stá
tem

1. Vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce
2. Vysvědčení o absoluto
riu"

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

„Eesti

Diplom ámmaemanda
erialal

1. Tallinna Meditsiinikool
2. Tartu Meditsiinikool"

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

„Kimpoc,

AinXwua OTO UETCU3aOlKÓ

NooT)XcuTiKř| Ixo\r|

7ipÓYpauua MaiEUTiKr|c
Latvija

Diploms par vecmátes
kvalifikácijas iegúšanu

Másu skolas

Lietuva

1. Aukštojo mokslo
diplomas, nurodantis
suteikt^ bendrosios praktikos slaugytojo profe
sine kvalifikacija, ir profesinés kvalifikacijos
pažyméjimas, nurodantis
suteikta, akušerio profe
sine kvalifikacija
2. Aukštojo mokslo
diplomas (neuniversitetínés studijos), nurodan
tis suteikta. bendrosios
praktikos slaugytojo pro
fesně kvalifikacija, ir
profesinés kvalifikacijos
pažyméjimas, nurodantis
suteikta. akušerio profe
sine kvalifikacija
3. Aukštojo mokslo
diplomas (neuniversitetinés studijos), nurodan
tis suteikta akušerio pro
fesine kvalifikacija.

1. Universitetas
2. Kolegija
3. Kolegija

1. Pažyméjimas, liudijantis
profesine praktika akušerijoje
2. Pažyméjimas, liudijantis
profesine praktika akušerijoje"
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dále. mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

„Magyarország

Szúlésznó bizonyítvány

Iskola/fóiskola

Malta

Lawrja jew diploma flIstudji tal-Qwiebel

Universita ta' Malta"

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

„Polsia

Dyplom ukoňczenia studiów wyžszych na be
runku potožnictwo
z tytulem .magister
položnictwa'

1. Uniwersytet
Medyczny,
2. Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagielloiískiego"

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

„Slovenija

Slovensko

Diploma, s katero se
podeljuje strokovni
naslov .diplomirana
. babica / diplomirani
babičar'
1. Vysokoškolský diplom
o udělení akademického
titulu .bakalář z pórodnej asistencie'(,Bc')
2. Absolventský diplom
v študijnom odbore
diplomovaná porodná
asistentka

6. Farmacie

31985 L 0433: Směrnice Rady 85/433/EHS ze dne 16. září 1985
o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů
o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie obsahující opatření
k usnadnění účinného výkonu práva usazování v určitých činnostech
v oboru farmacie (Úř. věst. L 253, 24.9.1985, s. 37), ve znění:

—

31985 L 0584: směrnice Rady 85/584/EHS ze dne 20.12.1985
(Úř. vést. L 372, 31.12.1985, s. 42),

—

31990 L 0658: směrnice Rady 90/658/EHS ze dne 4.12.1990 (Úř.
věst. L 353. 17.12.1990, s. 73),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

32001 L 0019: směrnice Evropského parlamentu a Rady
2001/19/ES ze dne 14.5.2001 (Úř. věst. L 206, 31.7.2001, s. 1).

1. Univerza
2. Visoka strokovna šola

1. Vysoká škola
2. Středná zdravotnická
škola"

a)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 6b

1.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru
farmacie byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala
v bývalém Československu před 1. lednem 1993, uznává každý
členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené
kvalifikaci v oboru farmacie jako dostatečný důkaz, pokud orgány
České republiky potvrdí, že tyto doklady mají na jejím území stej
nou právní platnost jako české doklady o dosažené kvalifikaci
v oboru farmacie, pokud jde o přístup k činnostem uvedeným
v čl. 1 odst. 2 směrnice 85/432/EHS a jejich výkon. Toto potvrzení
musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány
uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali
skutečně a v souladu se zákonem některou z činností uvedených
v čl. 1 odst. 2 směrnice 85/432/EHS na území České republiky po
dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let před
cházejících dni vydání osvědčení, pokud je tato činnost v České
republice regulována.
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macie, pokud jde o přístup k činnostem uvedeným v čl. 1 odst. 2
směrnice 85/432/EHS a jejich výkon. Toto potvrzení musí být pro
vázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito
státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu
se zákonem některou z činností uvedených v čl. 1 odst. 2 směrnice
85/432/EHS na území Litvy po dobu nejméně tří po sobě násle
dujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání
osvědčení, pokud je tato činnost v Litvě regulována.

2.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru
farmacie byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala
v bývalém Sovětském svazu před 20. srpnem 1991, uznává každý
členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené
kvalifikaci v oboru farmacie jako dostatečný důkaz, pokud orgány
Estonska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou
právní platnost jako estonské doklady o dosažené kvalifikaci
v oboru farmacie, pokud jde o přístup k činnostem uvedeným
v čl. 1 odst. 2 směrnice 85/432/EHS a jejich výkon. Toto potvrzení
musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány
uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali
skutečně a v souladu se zákonem některou z činností uvedených
v čl. 1 odst. 2 směrnice 85/432/EHS na území Estonska po dobu
nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předchá
zejících dni vydání osvědčení, pokud je tato činnost v Estonsku
regulována.

5.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru
farmacie byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala
v bývalém Československu před 1. lednem 1993, uznává každý
členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené
kvalifikaci v oboru farmacie jako dostatečný důkaz, pokud orgány
Slovenska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou
právní platnost jako slovenské doklady o dosažené kvalifikaci
v oboru farmacie, pokud jde o přístup k činnostem uvedeným
v čl. 1 odst. 2 směrnice 85/432/EHS a jejich výkon. Toto potvrzení
musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány
uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali
skutečně a v souladu se zákonem některou z činností uvedených
v čl. 1 odst. 2 směrnice 85/432/EHS na území Slovenska po dobu
nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předchá
zejících dni vydání osvědčení, pokud je tato činnost na Slovensku
regulována.

3.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru
farmacie byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala
v bývalém Sovětském svazu před 21. srpnem 1991, uznává každý
členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené
kvalifikaci v oboru farmacie jako dostatečný důkaz, pokud orgány
Lotyšska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou
právní platnost jako lotyšské doklady o dosažené kvalifikaci
v oboru farmacie, pokud jde o přístup k činnostem uvedeným
v čl. 1 odst. 2 směrnice 85/432/EHS a jejich výkon. Toto potvrzení
musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány
uvádějícím, že tito státní příslušmci členských států vykonávali
skutečně a v souladu se zákonem některou ž činností uvedených
v čl. 1 odst. 2 směrnice 85/432/EHS na území Lotyšska po dobu
nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předchá
zejících dni vydání osvědčení, pokud je tato činnost v Lotyšsku
regulována.

6.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž,
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru
farmacie byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala
v Jugoslávii před 25. červnem 1991, uznává každý členský stát
tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci
v oboru farmacie jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovinska
potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní plat
nost jako slovinské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farma
cie, pokud jde o přístup k činnostem uvedeným v čl. 1 odst. 2
směrnice 85/432/EHS a jejich výkon. Toto potvrzení musí být pro
vázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito
státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu
se zákonem některou z činností uvedených v čl. 1 odst. 2 směrnice
85/432/EHS na území Slovinska po dobu nejméně tří po sobě
následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání
osvědčení, pokud je tato činnost na Slovinsku regulována."

4.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru
farmacie byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala
v bývalém Sovětském svazu před 11. březnem 1990, uznává každý
členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené
kvalifikaci v oboru farmacie jako dostatečný důkaz, pokud orgány
Litvy potvrdí, že tyto doklady mají na jejím území stejnou právní
platnost jako litevské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru far

b)

V příloze se první řádek tabulky nahrazuje tímto:

.Země

c)

23.9.2003

Název kvalifikace

Subjekt vydávající doklad
o dosažené kvalifikaci

Osvědčení o dosažené
kvalifikaci*

V příloze se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:

„Česká republika

Diplom o ukončení stu
dia ve studijním pro
gramu farmacie (magistr,
Mgr.)

Farmaceutická fakulta
univerzity v České
republice

Vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce"
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dále. mezi údaje pro Německo a Řecko:

„Eesti

Diplom proviisori óppekava lábimisest

Tartu Olikool"

dále. mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

„Ku-DOC

nicn:o7ioiT|TiKÓ Evypcupric
OappoKOTioioú

XuuBoúXio
<I>appaKcuTiKr|c

Larvija

Farmaceita diploms

Universitátes tipa augstskola

Lietuva

Aukštojo mokslo diplo
mas, nurodantis suteikta
vaistininko profesine
kvalifikacija

Universitetas"

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

„Mafcyarország

Okleveles gyógyszerész
oklevél (magister pharmaciae, abbrev.: mag.
pharm.)

Egyetem

Malta

Lawrja fil-farmačija

Universita ta' Malta"

dále. mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

„Polska

Dyplom ukoňczenia studiów wyžszych na kierunku farmacja z tytulem magistra

1. Akademia Medyczna,
2. Uniwersytet
Medyczny,
3. Collegium Medicum
Uniwersytetu )agiellonskiego"

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

„Slovenija

Diploma, s katero se
podeljuje strokovni naživ
.magister farmacije /
magistra farmacije'

Univerza

Slovensko

Vysokoškolský diplom o
udělení akademického
titulu .magister farmacie'
(,Mgr.')

Vysoká škola"

IV. ARCHITEKTURA
31985 L 0384: Směrnice Rady 85/384/EHS ze dne 10. června 1985
o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů
o dosažené kvalifikaci v oboru architektury obsahující opatření

Potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za
poklic magister farmacije /
magistra farmacije

k usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu
služeb (Úř. věst. L 223, 21.8.1985. s. 15). ve znění:
—

31985 L 0614: směrnice Rady 85/614/EHS ze dne 20.12.1985 (Úř.
věst. L 376, 31.12.1985, s. 1),'

rčs~i
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—

31986 L 0017: směrnice Rady 86/17/EHS ze dne 27.1.1986 (Úř.
věst. L 27, 1.2.1986, s. 71),

—

31990 L 0658: směrnice Rady 90/658/EHS ze dne 4.12.1990 (Úř.
věst. L 353, 17.12.1990, s. 73),

—

—

a)

23.9.2003
—

diplomy udělené .Vysokou školou báňskou - Technic
kou univerzitou Ostrava', .fakultou stavební' (od roku
1997) ve studijním programu pozemní stavby
a architektura nebo ve studijním programu stavební
inženýrství.

—

diplomy udělené Technickou univerzitou v Liberci',
.fakultou architektury (od roku 1994) ve studijním
programu architektura a urbanismus ve studijním
oboru architektura,

—

diplomy udělené Akademií výtvarných
umění
v Praze' ve studijním programu výtvarné umění ve
studijním oboru architektonická tvorba,

—

diplomy udělené .Vysokou školou umělecko-průmyslovou v Praze' ve studijním programu výtvarné
umění ve studijním oboru architektura,

—

osvědčení o autorizaci udělené .Českou komorou
architektů' bez uvedení oboru nebo pro obor
pozemní stavby;

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994. s. 21),

32001 L 0019: směrnice Evropského parlamentu a Rady
2001/19/ES ze dne 14.5.2001 (Úř. věst. L 206, 31.7.2001, s. 1).

V článku 11 se doplňují nová písmena, která znějí:

„o) v České republice:

—

diplomy udělené fakultami .Českého vysokého učení tech
nického:'

—

.Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství'
(do roku 1951),

—

.Fakulta architektury a pozemního stavitelství' (od
roku 1951 do roku 1960),

—

.Fakulta stavební' (od roku 1960) ve studijních
oborech: pozemní stavby a konstrukce, pozemní
stavby, pozemní stavby a architektura, architektura
(včetně urbanismu a územního plánováni ), občanské
stavby a stavby pro průmyslovou a zemědělskou
výrobu, nebo ve studijmm programu stavebního
inženýrství ve studijním oboru pozemní stavby
a architektura,

p)

v Estonsku:

diplom arhitektuurí erialal, váljastatud Eesti Kunstiakadeemia
arhitektuurí teaduskonna poolt alates 1996 aastast (diplom
v architektonických studiích udělený fakultou architektury na
Estonské akademii výtvarných u m ě n í od roku 1996), váljasta
tud Tallinna Kunstiúlikooli poolt 1989-1995 aastaí (udělený
Univerzitou výtvarných umění v Tallinnu v letech 19891995). váljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt
1951-1988 (udělený Státním ústavem výtvarného umění
Estonské SSR v letech 1951-1988);

q)

na Kypru:

1

—

—

.Fakulta architektury' (od roku 1976) ve studijních
oborech: architektura, urbanismus a územní pláno
vání nebo ve studijním programu: architektura
a urbanismus ve studijních oborech: architektura, teo
rie architektonické tvorby, urbanismus a územní plá
nování, dějiny architektur)' a rekonstrukce památek
nebo architektura a pozemní stavitelství,

BEBCÚIOOTI Evypcupřic črto Mnrpcbo ApYtracróvuv nou CKSÍSETOI anó
TO EmcrmuoviKÓ KCU Tcyyucó EmpEXiyrqpio" Kúnpou (Osvědčení
o registraci v registru architektů vydané Kyperskou vědeckote
chnickou komorou (ETEK));

r)

.arhitekta diploms', ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitátes
Inženierceltniecibas
fakultátes Arhitektúras nodaja lidz
1958.gadam, RIgas Politehniská Institúta Celtniecibas fakultá
tes Arhitektúras nodaja no 1958 gada Hdz 1991.gadam, RIgas
Tehniskás Universitátes Arhitektúras fakultáte kopš 1991. gada,
un Arhitekta prakses sertifikáts', ko izsniedz Latvijas Arhitektu
savienlba

diplomy
udělené .Vysokou
školou
technickou
Dr. Edvarda Beneše' (do roku 1951) v oboru architek
tura a pozemní stavby,

—

diplomy udělené .Vysokou školou stavitelství v Brně'
(od roku 1951 do roku 1956) v oboru architektura
a pozemní stavby,

—

diplomy udělené .Vysokým učením technickým
v Brně', .fakultou architektury' (od roku 1956) ve stu
dijmm programu architektutra a urbanismus nebo
.fakultou stavební' (od roku 1956) ve studijním pro
gramu stavební inženýrství,

v Lotyšsku:

(.diplom architekta' udělený katedrou architektury stavební
fakulty Lotyšské státní univerzity do roku 1958, katedrou
architektury stavební fakulty Rižského polytechnického ústavu
v letech 1958 - 1991, fakultou architektury Rižské technické
univerzity od roku 1991 a registrační osvědčení Sdružení
architektů Lotyšska);

s)

v Litvě:

—

diplomy stavitele/architekta udělené Kauno politechnikos
institutas do roku 1969 (inžinieríus architektas/architektas),
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—

diplomy architekta/bakaláře architektury/magistra archi
tektury udělené Vilnius inžinerinis statybos institutas do
roku 1990 Vilniaus technikos universitetas do roku 1996,
Vilnius Gedimino technikos universitetas od roku 1996
(architektas/architektúros bakalauras/architektúros magistras).

—

diplomy pro specialistu s ukončeným kursem v architek
tuře/bakaláře architektury/magistra architeltury udělené
LTSR Valstybinis dailés institutas do roku 1990; Vilniaus
dailés akademija od roku 1990 (architektúros kursas/
architektúros bakalauras/architektúros magistras),

—

diplomy
bakaláře
architektury/magistra architektury
udělené Kauno technologijos universitetas od roku 1997
(architektúros bakalauras/architektúros magistras),

—

všechy spolu s osvědčením vydaným atestační komisí udělující
právo vykonávat činnosti v oblasti architektury (Osvědčený
architekt/Atestuotas architektas);

u)

diplom .okleveles építészmérnók'(diplom v architektuře,
magistr architektury) udělovaný univerzitami,

—

diplom .okleveles építész tervezó múvész' (diplom magis
tra architektur)' a stavebního inženýrství) udělovaný uni
verzitami:

—

na Maltě:

Perit: Lawria ta" Perit udělovaný Universita ta' Malta, který
dává oprávnění k registraci jako Perit;

v)

Slezská polytechnika, fakulta architektury v Hlivicích
(Politechnika Šlaska, Wydzial Architektury); profesní
označení architekt: inžynier architekt; magister inžynier
architekt

(od roku 1945 do roku 1955 fakulta inženýrství a stavi
telství — Wydzial Inžynieryjno-Budowlany označení:
inžynier architekt: od roku 1961 do roku 1969 fakulta
průmyslových staveb a obecného inženýrství — Wydzial
Budownictwa Przemyslowego i Ogólnego označení:
magister inžynier architekt: od roku 1969 do roku 1976
fakulta stavitelství a architektury — Wydzial Budownic
twa i Architektury označení: magister inžynier architekt;
od roku 1977 fakulta architektury — Wydzial Architek
tury označení: magister inžynier architekt a od roku
označení 1995 inžynier architekt).

v Maďarsku:

—

Vratislavská polytechnika, fakulta architektury ve Vrati
slavi (Politechnika Wroclawska, Wydzial Architektury);
profesní označení architekt: inžynier architekt, magister
nauk technicznych; magister inžynier architektur)''; magis
ter inžynier architekt

(od roku 1949 do roku 1964 označení: inžynier architekt,
magister nauk technicznych; od roku 1956 do roku 1964
označení: magister inžynier architektur)'; od roku 1964
označení: magister inžynier architekt),

—

t)
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Poznaňská polytechnika, fakulta architektury v Poznani
(Politechnika Poznaňská, Wydzial Architektury); profesní
označení architekt: inžynier architektury: inžynier archi
tekt; magister inžynier architekt

(od roku 1945 do roku 1955 Stavební škola, fakulta archi
tektury — Szkola Inžynierska, Wydzial Architektury
označení: inžynier architektury; od roku 1978 označení:
magister inžynier architekt a od roku 1999 označení
inžynier architekt),

v Polsku:

diplomy udělované fakultami architektury:
—
—

Varšavská polytechnika, fakulta architektury ve Varšavě
(Politechnika Warszawska, Wydzial Architektury); profesní

Gdaňská polytechnika, fakulta architektury v Gdaňsku
(Politechnika Gdaňská, Wydzial Architektury): profesní
označení architekt: magister inžynier architekt

o z n a č e n í architekt: inžynier architekt, magister nauk tech

nicznych; inžynier architekt; inžynier magister architek

tury; magister inžyniera arclůtektury; magister inžynier

(od roku 1945 do roku 1969 fakulta architektury Wydzial Architektury, od roku 1969 do roku 1971 fakulta
stavitelství a architektury - Wydzial Budownictwa i Archi
tektury, od roku 1971 do roku 1981 Ústav architektury
a urbanismu - Instytut Architektury i Urbanistyki, od
roku 1981 fakulta architektury - Wydzial Architektury),

architekta: magister inžynier architekt

(od roku 1945 do roku 1948 označení: inžynier architekt,
magister nauk technicznych; od roku 1951 do roku 1956
označení: inžynier architekt; od roku 1954 do roku 1957,
druhý stupeň označení: inžynier magister architektury; od
roku 1957 do roku 1959 označení: inžynier magister
architektury: od roku 1959 do roku 1964 označení:
magister inžynier architektury; od roku 1964 do roku
1982 označení: magister inžynier architekt;' od roku 1983
do roku 1990 označení: magister inžynier architekt; od
roku 1991 označení: magister inžynier architekt),

—

Krakovská polytechnika, fakulta architektury v Krakově
(Politechnika Krakowska. Wydzial Architektury); profesní
označení architekt: magister inžynier architekt

(od roku 1945 do roku 1953 Hornicko-hutnická akade
mie, polytechnická fakulta architektury — Akademia
Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydzial Architektury),

—

Biah/stocká polytechnika, fakulta architektury v Biah/stoku
(Politechnika Bialostocka, Wydzial Architektury); profesní
označení architekt: magister inžynier architekt

(od roku 1975 do roku 1989 Ústav architektury — Insty
tut Architektury),

—

Lodžská polytechnika, fakulta stavitelství, architektury
a inženýrství životního prostředí v tódži (Politechnika
tódzka, Wydzial Budownictwa, Architektury i Inžynierii
Šrodowiska); profesní označení architekt: inžynier archi
tekt; magister inžynier architekt
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(od roku 1973 do roku 1993 fakulta stavitelství a archi
tektury — Wydzial Budownictwa i Architektury a od
roku 1992 fakulta stavitelství, architektury a inženýrství
životního prostředí — Wydzial Budownictwa, Architek
tury i Inžynierii Šrodowiska; označení: od roku 1973 do
roku 1978 označení inžynier architekt, od roku 1978
označení magister inžynier architekt),

—

diplom ve studijním oboru .architektura" (.architektura*)
udělený stavební fakultou Slovenské vysoké školy tech
nické (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická)
v Bratislavě v letech 1961 - 1976, (označení: Ing. arch.),

—

diplom ve studijním oboru .pozemní stavby* (.pozemné
stavby') udělený stavební fakultou Slovenské vysoké školy
technické (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola tech
nická) v Bratislavě v letech 1961 - 1976, (označení: Ing.),

—

diplom ve studijním oboru .architektura' (.architektura*)
udělený fakultou architektury Slovenské vysoké školy
technické (Fakulta architektury, Slovenská vysoká škola
technická) v Bratislavě od roku 1977 (označení: Ing.
arch.),

—

diplom ve studijním oboru .urbanismus' (.urbanizmus*)
udělený fakultou architektury Slovenské vysoké školy
technické (Fakulta architektury, Slovenská vysoká škola
technická) v Bratislavě od roku 1977 (označení: Ing.
arch.),

—

diplom ve studijním oboru .pozemní stavby* (.pozemné
stavby*) udělený stavební fakultou Slovenské technické
univerzity (Stavebná fakulta, Slovenská technická univer
zita) v Bratislavě v letech 1977-1997 (označení: Ing.),

—

diplom ve studijním oboru .architektura a pozemní
stavby' (.architektura a pozemné stavby ) udělený stavební
fakultou Slovenské technické univerzity (Stavebná fakulta,
Slovenská technická univerzita) v Bratislavě od roku 1998
(označení: Ing.),

:

—

Štětínská polytechnika, fakulta stavitelství a architektury
ve Štětině (Politechnika Szczeciňska, Wydzial Budownic
twa i Architektury); profesní označení architekt: inžynier
architekt; magister inžynier architekt

(od roku 1948 do roku 1954 Vysoká škola stavební,
fakulta architektury — Wyžsza Szkola Inžynierska,
Wydzial Architektury označení: inžynier architekt, od
roku 1970 označení magister inžynier architekt a od roku
1998 označení inžynier architekt),

všechny spolu s osvědčením o členství vydaným příslušnou
regionální komorou architektů v Polsku udělující právo vyko
návat činnosti v oblasti architektury v Polsku;

23.9.2003

w) ve Slovinsku:

—

univerzitní diplom udělující označení .univerzitetni diplomirani inženir arhitekture / univerzitctna diplomirana
inženirka arhitekture' udělený fakultou architektury spolu
s osvědčením příslušného orgánu v oblasti architektury
uznávaného zákonem, které uděluje právo vykonávat čin
nosti v oblasti architektury,

1

—

x)

univerzitní diplom
udělený technickými
fakultami
udělující označení .univerzitetni diplomirani inženir
(uruv.dipl.iriž.) / univerzitetna diplomirana inženirka'
spolu s osvědčením příslušného orgánu v oblastí architek
tury uznávaného zákonem, které uděluje právo vykonávat
činnosti v oblasti architektury;

—

diplom ve studijním oboru .pozemní stavby - speciali
zace: architektura' (.pozemné stavby - špecializácia: archi
tektura') udělený stavební fakultou Slovenské technické
univerzity (Stavebná fakulta, Slovenská technická univer
zita) v Bratislavě v letech 2000 - 2001 (označení: Ing.),

—

diplom ve studijním oboru .pozemní stavby a architek
tura' (.pozemné stavby a architektura*) udělený stavební
fakultou Slovenské technické univerzity (Stavebná fakulta,
Slovenská technická univerzita) v Bratislavě od roku 2001
(označení: Ing.),

—

diplom ve studijním oboru .architektura' (.architektura*)
udělený Vysokou školou výtvarných umem (Vysoká škola
výtvarných umění) v Bratislavě od roku 1969 (označení:
Akad. arch. do roku 1990; Mgr. v letech 1990 - 1992;
Mgr. arch. v letech 1992 - 1996; Mgr. art. od roku 1997).

—

diplom ve studijním oboru .pozemní stavitelství'
(.pozemné stavitelstvo') udělený stavební fakultou Tech
nické univerzity (Stavebná fakulta, Technická univerzita)
v Košicích v letech 1981-1991 (označení: Ing.),

na Slovensku:

—

—

—

diplom ve studijním oboru .architektura a pozemní stavi
telství' (.architektura a pozemně stavitelstvo') udělený Slo
venskou vysokou školou technickou (Slovenská vysoká
škola technická) v Bratislavě v letech 1950 - 1952 (ozna
čení: Ing.),

diplom ve studijmm oboru architektura' (.architektura')
udělený fakultou architektury a pozemního stavitelství
Slovenské vysoké školy technické (Fakulta architektury
a pozemného staviteístva, Slovenská vysoká škola tech
nická) v Bratislavě v letech 1952 - 1960 (označení: Ing.
arch.).

diplom ve studijním oboru .pozemní stavitelství'
(.pozemné stavitelstvo') udělený fakultou architektury
a pozemního stavitelství Slovenské vysoké školy technické
(Fakulta architektury a pozemného staviteístva, Slovenská
vysoká škola technická) v Bratislavě v letech 1 9 5 2 - 1960
(označení: Ing.),

23.9.2003
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všechny doprovázené:

b)

—

osvědčenín o autorizaci vydaným Slovenskou komorou
architektů (Slovenská komora architektov) v Bratislavě bez
uvedení oboru nebo v oboru .pozemní stavby* (.pozemné
stavby") ne?o .územní plánování* (.územné plánovanie'),

—

osvědčenín o autorizaci vydaným Slovenskou komorou
stavebních inženýrů (Slovenská komora stavebných inženierov) v Bratislavě v oboru pozemní stavby (.pozemné
stavby")".

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 1 la

1.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru
architektury byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala
v bývalém Československu před 1. lednem 1993, uznává každý
členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené
kvalifikaci v oboru architektury jako dostatečný důkaz, pokud
orgány České repibliky potvrdí, že tyto doklady mají na jejím
území stejnou právní platnost jako české doklady o dosažené kva
lifikaci v oboru architektury uvedené v článku 11, pokud jde
o přístup k činnostem uvedeným v článku 1 a jejich výkon, za
podmínky souladu s článkem 23. Toto potvrzení musí být prová
zeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní
příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se
zákonem činnost \ oboru architektury na území České republiky
po dobu nejméně :ří po sobě následujících let v průběhu pěti let
předcházejících dni vydání osvědčení.

2.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru
archirekrury byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala
v bývalém Sovětském svazu před 20. srpnem 1991, uznává každý
členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené
kvalifikaci v oboru architektury jako dostatečný důkaz, pokud
orgány Estonska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stej
nou právní platnost jako estonské doklady o dosažené kvalifikaci
v oboru architektury uvedené v článku 11, pokud jde o přístup
k činnostem uvedeným v článku 1 a jejich výkon, za podmínky
souladu s článkem 23. Toto potvrzení musí být provázeno
osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito stárni
příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se
zákonem činnost v oboru architektury na území Estonska po dobu
nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předchá
zejících dni vydání osvědčení.

3.
V případe uátních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčeni a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru
architektury byly jděleny nebo jejichž odborná příprava začala
v bývalém Sovětském svazu před 21. srpnem 1991, uznává každý
členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené
kvalifikaci v obora architektur)' jako dostatečný důkaz, pokud
orgány Lotyšska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stej
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nou právní platnost jako lotyšské doklady o dosažené kvalifikaci
v oboru architektury uvedené v článku 11, pokud jde o přístup
k činnostem uvedeným v článku 1 a jejich výkon, za podmínky
souladu s článkem 23. Toto potvrzení musí být provázeno
osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní
příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se
zákonem činnost v oboru architektury na území Lotyšska po dobu
nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předchá
zejících dni vydání osvědčení.

4.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklad)' o dosažené kvalifikaci v oboru
architektury byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala
v bývalém Sovětském svazu před 11. březnem 1990, uznává každý
členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené
kvalifikaci v oboru architektur)' jako dostatečný důkaz, pokud
orgány Litvy potvrdí, že tyto doklady mají na jejím území stejnou
právní platnost jako litevské doklady o dosažené kvalifikaci
v oboru architektury uvedené v článku 11, pokud jde o přístup
k činnostem uvedeným v článku 1 a jejich výkon, za podmínky
souladu s článkem 23. Toto potvrzení musí být provázeno
osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní
příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se
zákonem činnost v oboru architektury na území Litvy po dobu
nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předchá
zejících dni vydání osvědčení.

5.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru
architektur)' byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala
v bývalém Československu před 1. lednem 1993, uznává každý
členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené
kvalifikaci v oboru architektury jako dostatečný důkaz, pokud
orgány Slovenska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stej
nou právní platnost jako slovenské doklady o dosažené kvalifikaci
v oboru architektury uvedené v článku 11. pokud jde o přístup
k činnostem uvedeným v článku 1 a jejich výkon, za podmínky
souladu s článkem 23. Toto potvrzení musí být provázeno
osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní
příslušníci členských států vykonávali skutečné a v souladu se
zákonem činnost v oboru architektury- na ú z e m í Slovenska p o
dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let před
cházejících dni vydání osvědčení.

6.
V případě státních příslušníků členských států, jejichž
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru
architektury byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala
v Jugoslávii před 25. červnem 1991, uznává každý členský stát
tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci
v oboru architektury jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovin
ska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní
platnost jako slovinské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru
architektury uvedené v článku 11. pokud jde o přístup k činno
stem uvedeným v článku 1 a jejich výkon, za podmínky souladu
s článkem 23. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením
vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci
členských států vykonávali skutečné a v souladu se zákonem čin
nost v oboru architektur)' na území Slovinska po dobu nejméně
tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni
vydání osvědčení."
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D. PRÁVA O B Č A N Ů

v Lotyšsku:

31994 L 0080: Směrnice Rady 94/80/ES ze dne 19. prosince 1994,
kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen
v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě,
jehož nejsou státními příslušníky (Úř. věst. L 368, 31.12.1994, s. 38),
ve znění:

pagasts, novads, pilsěta,

23.9.2003

v Litvě:
Savivaldybés taryba,

—

31996 L 0030: směrnice Rady 96/30/ES ze dne 13.5.1996 (Úř.
vést. L 122, 22.5.1996, s. 14).

v Lucembursku:

Příloha se nahrazuje tímto:

commune,

„PŘÍLOHA

v Maďarsku:

.Základním územním samosprávným celkenťse pro účely čl. 2 odst. 1
písm. a) této směrnice rozumí:

telepúlési ónkormányzat, kózség, nagykózség, város, megyei jogú
város, fóváros, fóváros kerúletei; teriileti ónkormányzat, megye,

v Belgii:

na Maltě:

commune/gemeente/Gemeinde,
v České republice:

Kunsill Lokali,
v Nizozemsku:

obec, městský obvod nebo městská část územně členěného statu
tárního města, městská část hlavního města Prahy,

gemeente, deelgemeente,,

v Dánsku:

v Rakousku:

amtskommune, Koobenhavns kommune, Frederiksberg kommune, primaerkommune,

G e m e i n d e n , Bezirke in der Stadt W i e n ,

v Německu:
kreisíreje Stadt bzw. Stadtkreis; Kreis; Gemeinde, Bezirk in der Freien
und Hansestadt Hamburg und im Land Berlin; Stadtgemeinde Břemen
in der Freien Hansestadt Břemen, Stadt-, Gemeinde-, oder Ortsbezirke
bzw. Ortschaften,
v Estonsku:

v Polsku:
gmina,
v Portugalsku:
municipio, freguesia,

vald. linn,

ve Slovinsku:

v Řecku:

občina,

Korvórnc, Sňuoc,
ve Španělsku:
municipio, entidad de ámbito territorial inferior al municipal.

na Slovensku:
samospráva obce: obec, město, hlavné město Slovenskej republiky Bra
tislava, město Košice, městská časť hlavného města Slovenskej repub
liky Bratislavy, městská časť města Košice: samospráva vyššieho uzem
něno celku: samosprávný kraj,

ve Francii:
commune, arrondissement dans les villes déterminées par la législation
interně, section de commune,
v Irsku:

ve Finsku:
kunta, kommun, kommun pá Aland,

ve Švédsku:

country, county borough, borough, urban distríct, town,
kommuner, landsting,
v Itálii:
ve Spojeném království:
comune, circoscrizione,
na Kypru:
5ř|uoc, KorvórnTO,

counties in England; counties, county boroughs and communities in
Wales: regions and Islands in Scotland; districts in England, Scotland
and Northern Ireland; London boroughs; parishes in England; the City
of London in relation to ward elections for common councilmen."

23.9.2003

| 'ŽŠ |
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3. V O L N Ý P O H Y B S L U Ž E B

1.
31973 L 0239: První směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. čer
vence 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se
přístupu k činnosti v 3římém pojištění jiném než životním a jejího
výkonu (Úř. vést. L 228. 16.8.19"" 3. s. 3). ve znění:

—

319"'6 L 0580: směrnice Rady 76/580/EHS ze dne 29.6.1976
(Úř. věst. L 189. 13 71976. s. 13).

—

119" 9 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291. 19.11.1979, s. 17).

—

31984 L 0641: smirnice Rady 84/641/EHS ze dne 10.12.1984 (Úř.
věst. L 339. 27.12.1984. s. 21).

—

11985 I: Aktu o p'3dmínkách přistoupení a o úpravách smluv —
přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
vést. L 302. 15.11.1985. s. 23).

31987 L 0343: směrnice Rady 8"/343/EHS ze dne 22.6.1987 (Úř.
vést. L 185. 4.7.1987. s. - 2 ) . '

—

31987 L 0344: směrnice Rady 87/344/EHS ze dne 22.6.1987
(Úř. věst. L 185. 4." .198". s. - ? ) .
,

—

31988 L 035": druhé směrnice Rady
22.6.1988 (Úř. vést L F 2 , 4.7.1988, s. 1),

—

31990 L 0618: směrnice Rady 90/618/EHS ze dne 8.11.1990
(Úř. vést. L 3 30. 2 . 11.1990. s. 44),

88/357/EHS

ze

dne

C

—

—

v případě Litevské republiky: .akcinés bendrovés'. .uždarosios
akcinés bendrovés',

—

v případě Maďarské republiky: .biztosító részvénytársaság". .biztosító szóvetkezeť, .biztosító egyesůleť, .kulfoldi székhelyú biz
tosító magyarországi fióktelepe',

—

v případě Republiky Malta: .kumpanija pubblika', .kumpanija privata". .fergha', .Korp ta' 1- Assikurazzjoni Rikonnoxxuť,

—

v případě Polské republiky: .spólka akcyjna'. .towarzystwo ubezpie
czeň wzajemnych',

—

v případě Republiky Slovinsko: .delniška družba', .družba za vzajemno zavarovanje',

—

v případě Slovenské republiky: .akciová spoločnost"."

7

—

—

—

31992 L 0049: směrnice Radv 92/49/EHS ze dne 18.6.1992
(Úř. věst. L 228. 11.8.1992. s. 1).'

2.
31974 L 0557: Směrnice Rady 74/557/EHS ze dne 4. června
1974 o dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb pro
samostatně
výdělečné
činnosti a zprostředkovatelské
činnosti
v obchodě s toxickými látkami a jejich distribuci (Úř. věst. L 307,
18.11.1974, s. 5), ve znění:

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republik)'. Finské republik)' a Švédského krá
lovství (Úř. vést. C 241, 29.8.1994. s. 21).

V příloze se doplňují nové odrážky, které znějí:

,.— Česká republika:
1.

Toxické látky a přípravky, na které se vztahuje zákon
č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických
přípravcích, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády
č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebez
pečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob
jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifi
kovaných
nebezpečných
chemických
látek, ve
znění
pozdějších předpisů.

2.

Biologické pesticidy pro použití v zemědělství, na které se
vztahuje zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči. ve
znění pozdějších předpisů a provedený vyhláškou Ministerstva
zemědělství č. 91/2002 Sb.

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241. 29.8.1994. s. 21),

31995 L 0026: směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/26/ES
ze dne 2 9 . 6 . 1 9 9 5 (Uř. vést. L 168. 18.7.1995. s. 7),

—

32000 L 0026: směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000,'26/ES ze dne 16.5.2000 (Úř. věst. L 181, 20.7.2000. s. 65).

—

32002 L 0013: směrnice Evropského parlamentu a Rady
2002/13/ES ze dne 5.3.2002 (Úř. věst. L 77, 20.3.2002, s. 17).

V čl. 8 odst. 1 písm. a) se doplňují nové odrážky, které znějí:

—

Estonsko:
1.

Látky podléhající zvláštnímu režimu, na které se vztahuje
v zákon o chemických látkách ze dne 6. května 1998 a pro
váděcí předpisy k tomuto zákonu. Seznam nebezpečných látek
vytvořený v souladu s § 11 zákona o chemických látkách je
stanoven ministrem sociálních věcí v nařízení č. 59 ze dne
30. listopadu 1998.

2.

Registrované přípravky na ochranu rostlin, na které se vzta
huje zákon o ochraně rostlin ze dne 15. března 2000 a pro
váděcí předpisy k tomuto zákonu.

,.— v případě České republiky: .akciová společnost", .družstvo',

—

v případě Estonské republiky: .aktsiaselts',

—

v případě Kyperské republik)" .ETaipria ncpiopioprvnc cudúvnc uz
ucTo^řc r| rrcupcia repiopiapivnc £u9úvnc X^P^ P^toxiKÓ KEoáXaio',

—

v případě Lotyšské republik)': .apdrošinášanas akciju sabiedriba".
.savstarpéjás apdronnášanas kooperativa biedriba'.

Seznam zakázaných účinných látek v přípravcích na ochranu
rostlin je stanoven nařízením vlády č. 285 ze dne 30. srpna
2000.
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—

Kypr:
1.

2.

—

Toxické látky, na které se vztahují zákon z roku 1991
č. 199/1991, o nebezpečných látkách, v zákoně č. 27(I)/1997,
kterým se mění zákon o nebezpečných látkách, zákon č. 81(1)/
2002, kterým se mém zákon o nebezpečných látkách
a nařízení o nebezpečných látkách (klasifikaci, označování
a balení nebezpečných látek a přípravků) z roku 2002
(P.I. 292/2002).

Prekurzory uvedené v Ordinanza dwar il-Medicini Perikoluži
(Kap. 101) (Ordinanza XXXI tal-1939, kif sussegwentement
emendata) (zákoně o nebezpečných léčivech (Kap. 101) (zákon
XXXI z roku 1939), ve znění pozdějších předpisů)).

3.

Látky uvedené v Ordni dwar Sustanzi Velenuži (Notifikazzjoni
tal-Gvern 510 tal-1967) (nařízení o jedovatých látkách - ozná
mení vlády 510 z roku 1967) vydaném podle Ordinanza dwar
il-Professjoni Medika u 1-Professjonijiet li ghandhom x'jaqsmu
maghha (Kap. 31) (Ordinanza XVII tal-1901, kif sussegwente
ment emendata) — (zákona o lékařských a podobných povo
láních (Kap. 31) (zákon XXXI z roku 1901), ve znění
pozdějších předpisů).

Pesticidy, na které se vztahují zákon z roku 1993 č. 1(I)/1993,
o pesticidech a nařízení o pesticidech z roku 1993 a 2000.

—

2.

Polsko:

Chemické látky, na které se vztahují zákon o chemických lát
kách a chemických přípravcích ze dne 1. dubna 1998 a pro
váděcí předpisy k němu.

1.

Přípravky na ochranu rostlin (včetně biologických pesticidů
pro použití v zemědělství), na které se vztahuje zákon
o ochraně rostlin ze dne 17. prosince 1998.

Přípravky na ochranu rostlin, na které se vztahuje zákon ze
dne 12. července 1995 o ochraně kultivovaných rostlin (Dz.U.
1999, Nr 66, poz. 751 ve znění pozdějších předpisů).

2.

Odpady, na které se vztahuje zákon ze dne 27. dubna 2001
o odpadech (Dz.U. 2001, Nr 62, poz. 628 ve znění pozdějších
předpisů).

Litva:
Jedy, na které se vztahuje nařízení ministra zdravotnictví
č. 195 ze dne 26. dubna 2002, kterým se vydává seznam jedů
podle jejich toxicity včetně chemických látek označených sym
boly rizik T (toxický) nebo T+ (velmi toxický) v souladu
s požadavky směrnice Rady 67/548/EHS.

—

2.

Lotyšsko:
1.

—

23.9.2003

—

Slovinsko:
1.

Látky a přípravky, na které se vztahuje ,Seznam registriranih
fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Slovenijť (Uradni list
RS, št. 31/01. str. 3393, št. 70/01, str. 7317 in št. 94/01,
str. 9193) vydávaný pravidelně ministrem zemědělství,
lesnictví a potravin podle článku 28 zákona o přípravcích na
ochranu rostlin (Zákon o fitofarmacevtskih sredstvih, Uradni
list št. 11/01. str. 1163).

2.

Látky a přípravky klasifikované jako nebezpečné látky podle
zákona o chemických látkách (Zákon o kemikalijah, Uradni
list RS, št. 36/1999, str. 4165).

Maďarsko:
1.

Tyto látky:
—

fosfan a látky, které mohou uvolňovat fosfan,

—

ethylenoxid,

—

sirouhlík,

—

kyanovodík a rozpustné kyanidy,

—

Slovensko:
1.

Chemické látky a přípravky, jejichž uvádění na trh a distribuce
jsou upraveny zákonem č. 163/2001 Z. z., o chemických lát
kách a přípravcích.

2.

Přípravky na ochranu rostlin, včetně biologických přípravků
na ochranu rostlin, jejichž uvádění na trh je upraveno záko
nem č. 471/2001 Z. z., kterým se mění zákon č. 285/1995 Z.
z, o rostlinolékařské péči, zejména v § 15 a 19 tohoto zákona,
jakož i § 14 výnosu Ministerstva zemědělství Slovenské repub
liky ze dne 21. ledna 2001 č. 3322/3/2001-100, kterým se
stanoví podrobnosti o přípravcích na ochranu rostlin. '

— fluorovodík a rozpustné fluoridy,
—

akrylonitril,

—

kapalný ampniak,

—

chlorpikrin,

—

tetrachlorméthan,

—

trichloracetonitril.

1

2.

—

Prostředky na hubení hlodavců, hmyzu, repelentní prostředky
a atraktanty (bdocidy = nezemědělské pesticidy) upravené
vyhláškou č. 3/1969 (V.16.) EúM ministra • zd^votnictví,
v oběhu a používané pro účely veřejného zdraví.

Malta:
1.

Biocidní činidla a přípravky na ochranu rostlin podle Att dwar
il-Kontroll tal-Pestičidji (Kap. 430) (Att XI tal-2001) (zákona
o kontrole pesticidů (Kap. 430) (zákon XI z roku 2001))
a prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

3.
31977 L 0092: Směrnice Rady 77/92/EHS ze dne 13. prosince
1976 o opatřeních k usnadnění účinného výkonu svobody usazování
a volného pohybu služeb u činnosti pojišťovacích agentů a makléřů (ze
skupiny 630 ISIQ, a zejména o přechodných opatřeních ohledně
těchto činností (Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 14), ve znění:

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

Lan
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—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

a)

V čl. 2 odst. 2 písm. a) se doplňují nové odrážky, které znějí:

—

—

337

.egyes biztosítási úgynók',
.vezérůgynók';

.tóbbes biztosítási

ůgynók',

na Maltě:
—

.brokers fl-assikurazzjoni';

„ — v České republice:
—
—

v Polsku:

.pojišťovací nebo zajišťovací makléř*;
—

—

—
—
—

—

—

.ripáKTopac:

.apdrošinášanas brokeru sabiedríba';

c)

V čl. 2 odst. 2 písm. c) se doplňují nové odrážky, které znějí:

„ — v České republice:

.draudimo brokeris";

—
—

na Kypru:

—

v Maďarsku:

.agent fl-assikurazzjoni':
—
—

.broker ubezpieczeniowy". .broker reasekuracyjny*;

.zavarovalni posrednik':

na Slovensku:
—

.poisťovací maklér'."

. — v České republice:

—

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302.15.11.1985, s. 23),

—

31990 L 0619: směrnice Rady 90/619/EHS ze dne 8.11.1990
(Úř. věst. L 330, 29.11.1990, s. 50),

—

—

31992 L 0096: směrnice Rady 92/96/EHS ze dne 10.11.1992
(Úř. věst. L 360, 9.12.1992, s. 1),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 24l! 29.8.1994, s. 21),

—

31995 L 0026: směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/26/ES
ze dne 29.6.1995 (Úř. vést. L 168, 18.7.1995, s. 7).

—

32002 L 0012: směrnice Evropského parlamentu a Radv
2002/12/ES ze dne 5.3.2002 (Úř. vést. L 77, 20.3.2002, s. 11).

.apdrošinášanas agentura', .apdrošinášanas agents';

v Litvě:
—

—

.MeoůCovra;';

v Lotyšsku:
—

—

Jtindlustusagenť;

na Kypru:.
—

—

.pojišťovací agent';

v Estonsku:
—

.Sotto-agent fl-assikurazzjoni'."

4.
31979 L 0267: První směrnice Rady 79/267/EHS ze dne
5. března 1979 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících
se přístupu k činnosti v přímém životním pojištění a jejího výkonu
(Úř. věst. L 63. 13.3.1979, s. 1), ve znění:

V čl. 2 odst. 2 písm. b) se doplňují nové odrážky, které znějí:

—

na Maltě:
—

ve Slovinsku:
—

b)

.alúgynók';

v Polsku:
—

—

.McoŤrnc aotpoXiocuv*;

. na Maltě:
—

—

.pomocný pojišťovací zprostředkovatel';

.biztosítási alkusz'
—

—

.poisťovací agent'."

v Maďarsku:
—

—

.zavarovalni zastopnik';

na Slovensku:
—

v Litvě:
—

—

—

v Lotyšsku:
—

ve Slovinsku:

.kindlustusmaakleť;

na Kypru:
—

—

.agent ubezpieczeniowy*;

v Estonsku:

.draudimo agentas';

v Maďarsku:

338

Úřední věstník Evropské unie

CS

V čl. 8 odst. 1 písm. a) se doplňují nové odrážky, které znějí:
„ — v případě České republiky: .akciová společnost', .družstvo',
—
—

v případě Estonské republiky: .aktsiaselts',

—

23.9.2003

v případě Slovenské republiky: .akciová spoločnosť"."

5.
32000 L 0012: Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových
institucí a o jejím výkonu (Úř. věst. L 126, 26.5.2000, s. 1), ve znění:

v případě Kyperské republiky: .Eiaipeb TtcpiopiouEvnc Eu9úvr|c UE
UETOXÉC n Exaipria 7iq)iopiouÉvnc EUSÚVTJC x^pk

UETOXIKÓ K£<pa\aio',

—

v případě Lotyšské republiky: .apdrošinášanas akciju sabiedríba',
.savstarpějás apdrošinášanas kooperativa biedriba',

—

v případě Litevské republiky: .akcinés bendrovés',
akcinés bendrovés',

—

32000 L 0028: směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/28/ES ze dne 18.9.2000 (Úř. věst. L 275, 27.10.2000, s. 37),

V článku 2 odst. 3 se doplňují nové odrážky, které znějí:

.uždarosios

—

v případě Maďarské republiky: .biztosító részvénytársaság', ,biztosító szóvetkezeť, .biztosító egyesůleť, .kíilfóldi székhelyú biz
tosító magyarországi fióktelepe',

—

v případě Republiky Malta: Jcumpanija pubblika', .kumpanija privata', .fergha', ,Korp ta" 1- Assikurazzjoni Rikonnoxxuť,

—

v případě Polské republiky: .spólka akcyjna', .towarzystwo ubezpie
czen wzajemnych',

—

v případě Republiky Slovinsko: .delniška družba', .družba za vzajemno zavarovanje',

„ — v Lotyšsku: na činnost .krájaizdevu sabiedribas', to znamená pod
niků, které jsou podle .Krájaizdevu sabiedríbu likums' uznávány za
družstevní podniky, jež poskytují finanční služby jen svým čle
nům,
—

v Litvě: na činnost .kredito unijos'kromě .Centriné kredito unija',

—

v Maďarsku: na činnost .Magyar Fejlesztési Bank Rt.' a .Magyar
Export-Import Bank Rt.',

—

v Polsku: na činnost .Spóldzielcze Kasy Oszczednošciowo - Kredytowe' a ,Bank Gospodarstwa Krajowego'."

4. P R Á V O O B C H O D N Í C H S P O L E Č N O S T Í

A. PRÁVO O B C H O D N Í C H SPOLEČNOSTÍ

—

na Kypru:
ArjuóoiEC ETdipriEC 7-EpiopiouEvnc. Eu9ůvr|c UE UETOXÉC n, UE EYYÚnOT),

1.
31968 L 0151: První směrnice Rady 68/151/EHS ze dne 9. břez
na 1968 o koordinaci ochranných opatření za účelem dosažení jejich
rovnocennosti ve Společenství, která jsou vyžadována v členských stá
tech od společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy, na
ochranu zájmů společníků a třetích osob (Úř. věst. L 65, 14.3.1968,
s. 8), ve znění:

11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř.
věst. L 73, 27.3.1972, s. 14),

i&iwTtKÉc ctaipEÍEC 7iEpiopiouÉvnc Eu9úvt]c pf HFTOXÉC H V* £YYÚ r
noi

—

v Lotyšsku:
akciju sabiedríba, sabiedríba ar ierobežotu atbildibu, komanditsabiedriba;

—

v Litvě:
akciné bendrové, uždaroji akciné bendrové;

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291. 19.11.1979, s. 17),

—

v Maďarsku:
részvénytársaság, korlátolt felelósségú társaság;

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Uř.
věst. L 302, 15.11.1985. s. 23),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994. s. 21).

—

kumpanija pubblika/public limited liability company, kumpanija
privata/private limited liability company;
—

—

v Estonsku:
aktsiaselts, osaúhing:

ve Slovinsku:
delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna
delniška družba;

společnost s ručením omezeným, akciová společnost;

—

v Polsku:
spólka z ograniczona odpowiedzialnošci^, spólka komandytowo-'
akcyjna, spólka akcyjna;

V článku 1 se doplňují nové odrážky, které znějí:

v České republice:

na Maltě:

—

na Slovensku:
akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným".
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2.
31977 L 0091: Druhá směrnice Rady 77/91/EHS ze dne 13. pro
since 1976 o koordinaci záruk, které jsou vyžadovány v členských stá
tech ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy od společností
pro ochranu zájmů společníků a třetích osob při zakládání akciových
společností a při udržování a změnách jejich základního kapitálu,
v míře nezbytné k dosažení jejich rovnocennosti (Úř. věst. L 26,
31.1.1977. s. í). ve znění:

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

—

—
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na Slovensku:
akciová spoločnosť".

3.
31978 L 0855: Třetí směrnice Rady 78/855/EHS ze dne 9. října
1978. založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o fúzích akciových
společností (Úř. věst. L 295, 20.10.1978, s. 36), ve znění:
—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. vést. L 291. 19.11.1979, s. 17).

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302. 15.11.1585, s. 23).

—

11985 1: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

—

31992 L 0101: směrnice Rady 92,'101/EHS ze dne 23.11.1992 (Úř.
věst. L 347. 28.11.1992. s. 64).

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. vést. C 241, 29.8.1994, s. 21).

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241. 29.8.1994, s. 21).

V čl. 1 odst. 1 se doplňují nové odrážky, které znějí:
„Česká republika:

V čl. 1 odst. 1 se doplňují nové odrážky, které znějí:
akciová společnost;
„ — v České republice:

Estonsko:

akciová společnost;
aktsiaselts;
—

v Estonsku:
aktsiaselts:

—

na Kypru:
Anuóoifc fTcupnEC rEpiopiauÉvric Eu9úvnc UE UETOXĚC. Snpócnrc rtaipcitc TTfpiopiouévnc fuíhjvnc UE cyvuT.OT| nou 6ia9érouv UETOYIKÓ
KEcpaXaio:

Kypr:
AnpÓOlEC EiaipEÍEC 7IEpiOpiOUÉvnC Eu9Ú\T|C pE UETOXÉC, OnpÓOlEC ETUipElEC
TiEpiopiouÉvnc Eu9úvnc UE EYY"Jr|OT| nou oia9ÉTOuv UETOXIKÓ KEcpdXaio:
Lotyšsko:
akciju sabiedriba;

—

v Lotyšsku:
akciju sabiedriba:

—

v Litvě:
akciné bendrové;

—

—

Litva:
akciné bendrové;
Maďarsko:
részvénytársaság;

v Maďarsku:

Malta:

részvénytársaság;

kumpanija pubblika/public limited liability company, kumpanija privata/private limited liability company;

na Maltě:

Polsko:

kumpanija pubblika/public limited liability company;

spóíka akcyjna;

v Polsku:

Slovinsko:

spólka akcyjna:

družba z omejeno odgovornostjo:

ve Slovinsku:

Slovensko:

delniška družba:

akciová spoločnosť*.

|~ČŠ
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4.
31989 L 0667: Dvanáctá směrnice Rady 89/667/EHS ze dne
21. prosince 1989 v oblasti práva společností o společnostech
s ručením omezeným s jediným společníkem (Úř. věst. L 395,
30.12.1989, s. 40), ve znění:
—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

—

31989 L 0666: jedenácté směrnice Rady 89/666/EHS ze dne
21.12.1989 (Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 36),

—

31990 L 0604: směrnice Rady 90/604/EHS ze dne 8.11.1990
(Úř. věst. L 317, 16.11.1990, s. 57),

—

31990 L 0605: směrnice Rady 90/605/EHS ze dne 8.11.1990
(Úř. věst. L 317, 16.11.1990, s. 60),

—

31994 L 0008: směrnice Rady
(Úř. věst. L 82, 25.3.1994, s. 33),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

31999 L 0060: směrnice Rady 1999/60/ES ze dne 17.6.1999 (Úř.
věst. L 162, 26.6.1995, s. 65),

—

32001 L 0065: směrnice Evropského parlamentu a Rady
2001/65/ES ze dne 27.9.2001 (Úř. věst. L 283, 27.10.2001, s. 28).

a)

V čl. 1 odst. 1 prvním pododstavci se doplňují nové odrážky, které
znějí:

V článku 1 se doplňují nové odrážky, které znějí:
„ — Česká republika:

23.9.2003

společnost s ručením omezeným;
—

Estonsko:
aktsiaselts, osaúhing;

—

Kypr
iSutmKTj rraipeia Ttepiopiouévn.c eudůvnc ue UETOXÉC q UE řyvúnoTi;

—

dne

21.3.1994

Lotyšsko:
sabiedríba ar ierobežotu atbildíbu;

—

94/8/ES ze

Litva:
uždaroji akciné bendrové;

—

„ — Česká republika:

Madarsko:

společnost s ručením omezeným, akciová společnost;

korlátolt felelósségú társaság, részvénytársaság;
—
—

—

Kypr:

Polsko:
Anuóouc ET(up£Í£C TtcpiopiouÉvqc Eudúvqc UE UETOXÉC t) UE
EYYÚr|or|, toiamxÉc craipEÍEC TttpiopiouÉvrjC euSúvnc UE UETOXÉC r]
UE Eyyúrjoq;

spólka z ograniczona odpowiedzialnošcia;
—

"

aktsiaselts, osaúhing;

kumpanija privata/private limited liability company;
—

Estonsko:

Malta:

Slovinsko:

—

Lotyšsko:

Delniška družba;
akciju sabiedríba, sabiedríba ar ierobežotu atbildíbu;
—

Slovensko:

—

spoločnosť s ručením obmedzeným".

akcinés bendrovés, uždarosios akcinés bendrovés;
—

B. ÚČETNÍ NORMY
1.
31978 L 0660: Čtvrtá směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. čer
vence 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních
účetních závěrkách některých forem společností (Úř. vést. L 222,
14.8.1978, s. 11), ve znění:
—

—

—

83/349/EHS ze

Maďarsko:
részvénytársaság, korlátolt felelósségú társaság;

—

Malta:
kumpanija pubblika/public limited liability company, kumpa
nija privata/private limited liability company,

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291. 19.11.1979, s. 17),
31983 L 0349: sedmé směrnice Rady
13.6.1983 (Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1),

Litva:

sočjeta in akkomandita bil-kapital maqsum fazzjonijiet/
partnership en commandite with the capital divided into shares;

dne

31984 L 0569: směrnice Rady 84/569/EHS ze dne 27.11.1984 (Úř.
věst. L 314, 4.12.1984, s. 28),

—

Polsko:
spólka akcyjna, spólka z ograniczona
spólka komandytowo-akcyjna;

odpowiedzialnošcia,

23.9.2003
—
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Slovinsko:
delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba:

—

b)

—

31990 L 0604: směrnice Rady 90/604/EHS ze dne 8.11.1990
(Úř. věst. L 317, 16.11.1990, s. 57).

—

31990 L 0605: směrnice Rady 90/605/EHS ze dne 8.11.1990
(Úř. věst. L 317, 16.11.1990, s. 60).

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994. s. 21),

—

32001 L 0065: směrnice Evropského parlamentu a Rady
2001/65/ES ze dne 27.9.2001 (Úř. věst. L 283, 27.10.2001, s. 28).

Slovensko:
akciová spoločnosť. spoločnosť s ručením obmedzeným".

V čl. 1 odst. 1 druhém pododstavci se doplňují nová písmena,
která znějí:
. — p)

Česká republika:
veřejná obchodní
družstvo:

—

q)

společnost,

komanditní

společnost,

Estonsko:

V čl. 4 odst. 1 se doplňují nová písmena, která znějí:

„p) —

táisúhing. usaldusúhing:
—

r)
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Česká republika:
společnost s ručením omezeným, akciová společnost:

Kypr:
q) —

Estonsko:

Ouóppu9uíc KCU ctepóppuduEC rratpritc (ouvrtaipiopoi);
aktsiaselts, osaúhing:
—

s)

Lotyšsko:
ligumsabiedriba ar pilnu atbildibu, komanditsabiedriba;

—

t)

r) -

Kypr:
Anuóoifc

Litva:

rraiprircj nEpiopiouÉvnc ruSúvnc, UE urroxřc *] UE

CYY"Jt]OT|, l8lC0TlKEC ETaipEÍEC 7IEpiOpiOUÉ\T|C EU9Ú\T|C UE UETOXEC T\

ps EYYÚt|OT|;

tikrosios úkinés bendrijos, komanditinés úkinés bendrijos;
—

u)

Maďarsko:

s) —

kózkereset társaság, betéti társaság, kózós vállalat, egvesúlés:
—

v)

Malta:
Sočjeta fisem kollettiv jew sočjeta in akkomandita, bilkapital li mhux maqsum fazzjonijiet meta s-sočji koliha li
ghandhom responsabbilita' llimitata huma sočjetajiet tattip deskrin fsub paragrafu 1 /Partnership en nom collectif
or partnership en commandite with capital that is not
divided into shares. when all the partners with unlimited
liability- an- partnerships as descríbed in sub-paragraph 1;

—

w) Polsko:

akciju sabiedriba, sabiedriba ar ierobežotu atbildibu;

t) —

x)

u) —

y)

Maďarsko:
részvénytársaság, korlátolt felelósségú társaság:

v) —

Malta:
kumpanija pubblika/public limited liability company, kumpa
nija privata/private limited liability company,

Slovinsko:

sočjeta in akkomandita bil-kapital maqsum fazzjonijiet/
partnership en commandite with capital divided into shares;

družba z reomejeno odgovornostjo, komanditna družba:
—

Litva:
akcinés bendrovés, uždarosios akcinés bendrovés;

spólka jawna, spólka komandytowa;
—

Lotyšsko:

Slovensko:
w) —

Polsko:

veřejná obchodná spoločnosť, komanditna spoločnosť."
2.
31983 L 0349: Sedmá směrnice Rady 83/349/EHS ze dne
13. června 1983, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o konso
lidovaných účetních závěrkách (Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1), ve
znění:
—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985. s. 23),

—

31989 L 0666: jedenácté směrnice Rady 89/666/EHS ze dne
21.12.1989 (Úř. vést. L 395. 30.12.1989, s. 36),

spólka akcyjna, spólka z ograniczona
spólka komandytowo-akcyjna;

x) —

odpowiedzialnošcia,

Slovinsko:
delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna
delniška družba;

y) —

Slovensko:
akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným"
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C. PRÁVA K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

I. OCHRANNÁ

ZNÁMKA

23.9.2003

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

a)

Vkládá se nový článek, který zní:

SPOLEČENSTVÍ

31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993
o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 11, 14.1.1994, s. 1), ve
znění:
.Článek 19a
—

31994 R 3288: nařízení Rady (ES) č. 3288/94 ze dne
22.12.1994 (Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 83).

Dodatečná ustanovení týkající se rozšíření Společenství

Vkládá se nový článek, který zní:
Aniž jsou dotčena jiná ustanovení tohoto nařízení, uplatňují se
tato pravidla:

.Článek 142a
Ustanovení týkající se rozšíření Společenství

a)

i)

pro léčiva chráněná platným základním patentem v České
republice, pro něž bylo první povolení k uvedení na trh
jako léčivo vydáno v České republice po 10. listopadu
1999, lze vydat osvědčení za podmínky, že žádost
o osvědčení byla podána do šesti měsíců ode dne, kdy
bylo vydáno první povolení k uvedení na trh,

ii)

pro léčiva chráněná platným základním patentem v České
republice, pro něž bylo první povolení k uvedení na trh
jako léčivo vydáno ve Společenství ne dříve než šest
měsíců přede dnem přistoupení, lze vydat osvědčení za
podmínky, že žádost o osvědčení byla podána do šesti
měsíců ode dne, kdy bylo vydáno první povolení k uve
dení na trh;

1.
Ode dne přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska,
Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (dále jen ,nový(é)
členský(é) stát(y)') se ochranná známka Společenství zapsaná nebo při
hlášená podle tohoto nařízení přede dnem přistoupení rozšiřuje na
území těchto členských států tak, aby měla stejné účinky v celém Spo
lečenství.

2.
Zápis ochranné známky Společenství, která byla ke dni přistou
pení předmětem přihlášky, nesmí být zamítnut na základě absolutních
d ů v o d ů p r o zamítnutí zápisu u v e d e n ý c h v čl. 7 odst. 1. pokud se tyto

důvody uplatní pouze z důvodu přistoupení nového členského státu.

3.
Pokud byla přihláška k zápisu ochranné známky Společenství
podána v době šesti měsíců přede dnem přistoupení, mohou být podle
článku 42 podány námitky, pokud jiná starší ochranná známka nebo
jiné starší právo ve smyslu článku 8 byly nabyty v novém členském
státě před přistoupením, za podmínky, že byly nabyty v dobré víře
a že den podání, případné den práva přednosti nebo den nabytí starší
ochranné známky nebo staršího práva v novém členském státě před
chází dni podání, případně dni práva přednosti přihlášené ochranné
známky Společenství.

b)

pro léčiva chráněná platným základním patentem, pro něž
bylo první povolení k uvedení na trh jako léčivo vydáno
v Estonsku přede dnem přistoupení, lze vydat osvědčení za
podmínky, že žádost o osvědčení byla podána do šesti měsíců
ode dne, kdy bylo vydáno první povolení k uvedení na trh,
nebo v případě patentů udělených před 1. lednem 2000
během šestiměsíčního období stanoveného v patentovém
zákoně z října 1999:

c)

pro léčiva chráněná platným základním patentem, pro něž
bylo první povolení k uvedení na trh jako léčivo vydáno na
Kypru přede dnem přistoupení, lze vydat osvědčení za pod
mínky, že žádost o osvědčení byla podána do šesti měsíců ode
dne, kdy bylo vydáno první povolení k uvedení na trh; bez
ohledu na výše uvedené pravidlo, pokud bylo povolení k uve
dení na trh vydáno před udělením základního patentu, musí
být žádost o osvědčení podána do šesti měsíců ode dne, kdy
byl patent udělen:

d)

pro léčiva chráněná platným základním patentem, pro něž
bylo první povolení k uvedení na trh jako léčivo vydáno
v Lotyšsku přede dnem přistoupení, lze vydat osvědčení.
V případech, kdy lhůta podle čl. 7 odst. 1 uplynula, může být
žádost o osvědčení podána ve lhůtě šesti měsíců, která začne
běžet nejpozději ode dne přistoupení;

e)

pro léčiva chráněná platným základním patentem přihlášeným
po 1. únoru 1994, pro něž bylo první povolení k uvedení na
trh jako léčivo vydáno v Litvě přede dnem přistoupení, lze
vydat osvědčení za podmínky, že žádost o osvědčení byla pod
ána do šesti měsíců ode dne přistoupení;

4.
Ochranná známka Společenství uvedená v odstavci 1 nesmí být
prohlášena za neplatnou:

—

podle článku 51, pokud se důvody neplatnosti staly použitelnými
pouze v důsledku přistoupení nového členského státu,

—

podle čl. 52 odst. 1 a 2, pokud starší vnitrostátní právo bylo
zapsáno nebo bylo přihlášeno nebo bylo nabyto v novém člen
ském státě přede dn^m přistoupení.

5.
Užívání ochranné známky Společenství uvedené v odstavci 1
může být zakázáno podle článků 106 a 107, pokud starší ochranná
známka nebo jiné starší právo byly zapsány nebo byly přihlášeny nebo
byly nabyty v dobré víře v novém členském státě přede dnem přistou
pení uvedeného státu, případně pokud právo přednosti k nim vzniklo
přede dnem přistoupení tohoto státu."

n. D O D A T K O V Á OCHRANNÁ

OSVĚDČENÍ

1.
31992 R 1768: Nařízení Rady (EHS) č. 1768/92 ze dne 18. června
1992 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva (Uř.
věst. L 182, 2.7.1992, s. 1), ve znění:

Úřední věstník Evropské unie

23.9.2003
í)

pro léčiva chráněná platným základním patentem, pro něž
bylo první povolení k uvedení na trh jako léčivo vydáno po
1. lednu 2000, lze vydat osvědčení v Maďarsku za podmínky,
že žádost o osvědčení byla podána do šesti měsíců ode dne
přistoupení;

g)

pro léčiva chráněná platným základním patentem, pro něž
bylo první povolení k uvedení na trh jako léčivo vydáno na
Maltě přede drem přistoupení, lze vydat osvědčení. V přípa
dech, kdy lhůta podle čl. 7 odst. 1 uplynula, může být žádost
o osvědčení pc*dána ve lhůtě šesti měsíců, která začne běžet
nejpozději ode dne přistoupení;

h)

pro léčiva chráněná platným základním patentem, pro něž
bylo první povolení k uvedení na trh jako léčivo vydáno po
1. lednu 2000. lze vydat osvědčení v Polsku za podmínky, že
žádost o osvědčení byla podána ve lhůtě šesti měsíců, která
začne běžet nejpozději ode dne přistoupení;

i)

j)

b)

ochranu rostlin vydáno v České republice po 10. listopadu
1999, lze vydat osvědčení za podmínky, že žádost
o osvědčení byla podána do šesti měsíců ode dne, kdy
bylo vydáno první povolení k uvedení na trh,

ii)

pro přípravky na ochranu rostlin chráněné platným základním
patentem, pro něž bylo první povolení k uvedení na trh jako
přípravek na ochranu rostlin vydáno v Estonsku přede dnem
přistoupení, lze vydat osvědčení za podmínky, že žádost
o osvědčení byla podána do šesti měsíců ode dne, kdy bylo
vydáno první povolení k uvedení na trh, nebo v případě
patentů udělených před 1. lednem 2000 během šestiměsíčního
období stanoveného v patentovém zákoně z října 1999;

c)

pro přípravky na ochranu rostlin chráněné platným základním
patentem, pro něž bylo první povolení k uvedení na trh jako
přípravek na ochranu rostlin vydáno na Kypru přede dnem
přistoupení, lze vydat osvědčení za podmínky, že žádost
o osvědčení byla podána do šesti měsíců ode dne, kdy bylo
vydáno první povolení k uvedení na trh; bez ohledu na výše
uvedené pravidlo, pokud bylo povolení k uvedení na trh
vydáno před udělením základního patentu, musí být žádost
o osvědčení podána do šesti měsíců ode dne, kdy byl patent
udělen:

d)

pro přípravky na ochranu rostlin chráněné platným základním
patentem, pro něž bylo první povolení k uvedení na trh jako
přípravek na ochranu rostlin vydáno v Lotyšsku přede dnem
přistoupení, lze vydat osvědčení. V případech, kdy lhůta podle
čl. 7 odst.-1 uplynula, může být žádost o osvědčení podána ve
lhůtě šesti měsíců, která začne běžet nejpozději ode dne při
stoupení;

pro léčiva chráněná platným základním patentem, pro něž
bylo první povolení k uvedení na trh jako léčivo vydáno na
Slovensku po 1. lednu 2000, lze vydat osvědčení za pod
mínky, že žádort o osvědčení byla podána do šesti měsíců ode
dne, kdy bylo vydáno první povolení k uvedení na trh, nebo
do šesti měsíců od 1. července 2002, pokud povolení k uve
dení na trh bylo vydáno před tímto dnem."

„2.
Toto nařízení se vztahuje na dodatková ochranná osvědčení
vydaná v souladu s vnitrostátními právními předpisy České repu
bliky. Estonska. Kysru. Lotyšska, Litvy, Malty, Polska, Slovinska
a Slovenska přede dnem přistoupení."

2.

31996 R

1610: N a ř í z e n í Evropského

parlamentu a Rady

(ES)

pro přípravky na ochranu rostlin chráněné platným základním
patentem přihlášeným po 1. únoru 1994, pro něž bylo první
povolení k uvedení na trh jako přípravek na ochranu rostlin
vydáno v Litvě přede dnem přistoupení, lze vydat osvědčení
za podmínky, že žádost o osvědčení byla podána do šesti
měsíců ode dne přistoupení;

c. 1610/96 ze dne 23. července 1996 o zavedení dodatkových
ochranných osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin (Úř. věst.
L 198. 8 . 8 . 1 9 9 6 , s. 30).

a)

pro přípravky na ochranu rostlin chráněné platným
základním patentem v České republice, pro něž bylo
první povolení k uvedení na trh jako přípravek na
ochranu rostlin vydáno ve Společenství ne dříve než šest
měsíců před přistoupením, lze vydat osvědčení za pod
mínky, že žádost o osvědčení byla podána do šesti měsíců
ode dne, kdy bylo wdáno první povolení k uvedení na
trh;

b)

pro léčiva chráněná platným základním patentem, pro něž
bylo první povolení k uvedení na trh jako léčivo vydáno ve
Slovinsku přede dnem přistoupení, lze vydat osvědčení za
podmínky, že žádost o osvědčení byla podána do šesti měsíců
ode dne přistoupení včetně případů, kdy lhůta podle čl. 7
odst. 1 uplynula:

V článku 20 se dosavadní jediný odstavec označuje jako odstavec
1 a doplňuje se nový odstavec, který zní:

343

Vkládá se nový článek, který zní:
pro přípravky na ochranu rostlin chráněné platným základním
patentem, pro něž bylo první povolení k uvedení na trh jako
přípravek na ochranu rostlin vydáno po 1. lednu 2000, lze
vydat osvědčení v Maďarsku za podmínky, že žádost
o osvědčení byla podána do šesti měsíců ode dne přistoupení;

„Článek 19a

Ustanovení týkající se rozšíření Společenství:

Aniž jsou dotčena jiná ustanovení tohoto nařízení, uplatňují se
tato pravidla:

a)

i)

pro přípravky na ochranu rostlin chráněné platným
základním patentem v České republice, pro něž bylo
první povolení k uvedení na trh jako přípravek na

g)

pro přípravky na ochranu rostlin chráněné platným základním
patentem, pro něž bylo první povolení k uvedení na trh jako
přípravek na ochranu rostlin vydáno na Maltě přede dnem
přistoupení, lze vydat osvědčení. V případech, kdy lhůta podle
čl. 7 odst. 1 uplynula, může být žádost o osvědčení podána ve
lhůtě šesti měsíců, která začne běžet nejpozději ode dne při
stoupení;
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h)

b)
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pro přípravky na ochranu rostlin chráněné platným základním
patentem, pro něž bylo první povolení k uvedení na trh jako
přípravek na ochranu rostlin vydáno po 1. lednu 2000, lze
vydat osvědčení v Polsku za podmínky, že žádost o osvědčení
byla podána ve lhůtě šesti měsíců, která začne běžet nej
později ode dne přistoupení;

Vkládá se nový článek, který zní:

i)

pro přípravky na ochranu rostlin chráněné platným základním
patentem, pro něž bylo první povolení k uvedení na trh jako
přípravek na ochranu rostlin vydáno ve Slovinsku přede dnem
přistoupení, lze vydat osvědčení za podmínky, že žádost
o osvědčení byla podána do šesti měsíců ode dne přistoupení
včetně případů, kdy lhůta podle čl. 7 odst. 1 uplynula;

1.
Ode dne přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska,
Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (dále jen ,nový(é)
členský(é) stát(y)') se (průmyslový) vzor Společenství chráněný nebo
přihlášený podle tohoto nařízení přede dnem přistoupení rozšiřuje na
území těchto členských států tak, aby měl stejné účinky v celém Spole
čenství.

j)

pro přípravky na ochranu rostlin chráněné platným základním
patentem, pro něž bylo první povolení k uvedení na trh jako
přípravek na ochranu rostlin vydáno na Slovensku po 1. lednu
2000, lze vydat osvědčení za podmínky, že žádost o osvědčení
byla podána do šesti měsíců ode dne, kdy bylo vydáno první
povolení k uvedení na trh, nebo do šesti měsíců od 1. čer
vence 2002, pokud povolení k uvedení na trh bylo vydáno
před tímto dnem."

V článku 20 se dosavadní jediný odstavec označuje jako odstavec
1 a doplňuje se nový odstavec, který zní: „2.
Toto nařízení se
vztahuje na dodatková ochranná osvědčení vydaná v souladu
s vnitrostátními právními předpisy České republiky, Estonska,
Kypru, Lotyšska, Litvy, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska přede
dnem přistoupení."

III. (PRŮMYSLOVÉ) VZORY

„Článek UOa
Ustanovení týkající se rozšíření Společenství

2.
Přihláška zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství nesmí
být zamítnuta na základě důvodů zamítnutí uvedených v čl. 47 odst. 1,
pokud se tyto důvody staly použitelnými pouze v důsledku přistoupení
nového členského státu.

3.
(Průmyslový) vzor Společenství uvedený v odstavci 1 nesmí být
prohlášen za neplatný podle čl. 25 odst. 1, pokud se důvody neplat
nosti staly použitelnými pouze v důsledku přistoupení nového člen
ského státu.

4.
Přihlašovatel nebo majitel staršího práva v novém členském státě
může bránit užívání (průmyslového) vzoru Společenství spadajícího do
čl. 25 odst. 1 písm. d), e) nebo f) na území, kde je starší právo
chráněno. Pro účely tohoto ustanovení se .starším právenťrozumí
právo, nabyté nebo přihlášené v dobré víře před přistoupením.

SPOLEČENSTVÍ

32002 R 0006: Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince
2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (Uř. věst. L 3, 5.1.2002,
s. 1 ) . .

5.
Odstavce 1, 3 a 4 se vztahují rovněž na nezapsané (průmyslové)
vzory Společenství. Podle článku 11 nepožívá (průmyslový) vzor, který
nebyl zpřístupněn veřejnosti na území Společenství, ochrany jako
nezapsaný (průmyslový) vzor."

5. H O S P O D Á Ř S K Á S O U T Ě Ž

1.
31968 R 1017: Nařízení Rady (EHS) č. 1017/68 ze dne 19. čer
vence 1968 o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v dopravě po
železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (Úř. věst. L 175,
23.7.1968, s. 1), ve znění:

11972 B: Aktu o ppdmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř.
věst L 73, 27. 3. 19^2, s. 14),

V čl. 30 odst. 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Zákaz uvedený v čl. 81 odst. 1 Smlouvy se nevztahuje na dohody,
rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, které existovaly ke dni při
stoupení Rakouska, Finska a Švédska nebo ke dni přistoupení České
republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska,
Slovinska a Slovenska a které, z důvodu přistoupení, spadají do oblasti
působnosti čl. 81 odst. 1, pokud budou během šesti měsíců ode dne
přistoupení změněny tak, aby splňovaly podmínky stanovené
v článcích 4 a 5 tohoto nařízení. Tento pododstavec se však nevztahuje
na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, které již ke dni
přistoupení spadají do oblasti působnosti čl. 53 odst. 1 Dohody
o EHP."

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

2.
31986 R 4056: Nařízení Rady (EHS) č. 4056/86 ze dne 22. pro
since 1986, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článkům 85 a 86
Smlouvy v námořní dopravě (Uř. věst. L 378, 31.12.1986, s. 4), ve
znění:

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).
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Článek 26a se nahrazuje tímto:

V článku 11 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Článek 26a

„4.
Zákaz uvedený v čl. 81 odst. 1 Smlouvy se nevztahuje na
dohody, které existovaly ke dni přistoupení České republiky, Estonska.
Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
a které, z důvodu přistoupení, spadají do oblasti působnosti čl. 81 odst.
1, pokud budou během šesti měsíců ode dne přistoupení změněny tak,
aby splňovaly podmínky stanovené tímto nařízením."

Zákaz uvedený v čl. 81 odst. 1 Smlouvy se nevztahuje na dohody, roz
hodnutí a jednání ve vzájemné shodě, které existovaly ke dni přistou
pení Rakouska. Finska a Švédska nebo ke dni přistoupení České repu
blik}', Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovin
ska a Slovenska a které, z důvodu přistoupení, spadají do oblasti
působnosti čl. 81 odst. 1. pokud budou během šesti měsíců ode dne
přistoupení změněny tak. aby splňovaly podmínky stanovené
v článcích 3 až 6 tohoto nařízení. Tento článek se však nevztahuje na
dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, které již ke dni při
stoupení spadají do oblasti působnosti čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP."

3.
31993 R 1617: Nařízení Komise (EHS) č. 1617/93 ze dne
25. června 1993 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie
dohod a jednání ve vzájemné shodě týkající se společného plánování
a koordinace letových řádů. společného poskytování služeb, jednání
o tarifech linkové osobní a nákladní letecké dopravy a o přidělování
volných letištních časů (Úř. vést. L 155, 26.6.1993, s. 18), ve znění:

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republik)', Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241. 29.8.1994. s. 21),

—

31996 R 1523: nařzení Komise (ES) č. 1523/96 ze dne 24.7.1996
(Úř. věst. L 190. 31.71996. s. 11),

—

31999 R 1083: nařízení Komise (ES) č.
26.5.1999 (Úř. věst. L 131. 27.5.1999. s. 27),

5.
31998 R 0447: Nařízení Komise (ES) č. 447/98 ze dne 1. března
1998 o oznamováních, lhůtách a slyšeních stanovených v nařízení
Radv (EHS) č. 4064/89 o kontrole spojování podniků (Úř. věst. L 61,
2.3.1998, s. 1).

a)

V čl. 2 odst. 2 se číslo „23" nahrazuje číslem „33".

b)

V čl. 13 odst. 4 se číslo „29" nahrazuje číslem „39".

c)

V čl. 19 odst. 1 se číslo „29" nahrazuje číslem „39".

d)

V pátém pododstavci bodu E přílohv se číslo „23" nahrazuje číslem
„33".

6.
31999 R 0659: Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. břez
na 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouw o
ES (Úř. věst. L 83. 27.3.1999, s. 1).

V čl. 1 písm. b) se bod i) nahrazuje tímto:
1083/1999 ze dne

—

32001 R 1324: nařízení Komise (ES) č. 1324/2001 ze dne
29.6.2001 (Úř. věst. L 177. 30.6.2001. s. 56),

—

32002 R 1105: nařízení Komise (ES) č.
25.6.2002 (Úř. věst. L 167. 26.6.2002, s. 6).

,,i)

aniž jsou dotčeny články 144 a 172 aktu o přistoupení Rakouska,
Finska a Švédska a příloha IV bod 3 a dodatek k uvedené příloze
aktu o přistoupení České republiky. Estonska, Kypru, Lotyšska,
Litvy, Maďarska, Malty, Polska. Slovinska a Slovenska, všechny pod
pory existující v jednotlivých členských státech před vstupem
Smlouvy v platnost, to znamená režimy podpor a jednotlivé pod
pory, které byly zavedeny před vstupem Smlouvy v platnost
a zůstávají použitelné i po něm;".

7.

31999 R 2790: Nařízení Komise (ES) č. 2790/99 ze dne 22. pro

1105/2002 ze dne

Článek 6a se nahrazuje tímto:

since 1999 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie vertikálních
dohod a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst č. L 336, 29.12.1999.
s. 21).

„Článek 6a
Vkládá se nový článek, který zní:
Zákaz uvedený v čl. 81 odst. 1 Smlouvy se nevztahuje na dohody, roz
hodnutí a jednání ve vzájemné shodě, které existovaly ke dni přistou
pení Rakouska, Finska a Švédska nebo ke dni přistoupení České repub
liky, Estonska, Kypru, Lotyšska. Litvy. Maďarska, Malty, Polska. Slovin
ska a Slovenska a které, z důvodu přistoupení, spadají do oblasti
působnosti čl. 81 odst. 1, pokud budou během šesti měsíců ode dne
přistoupení změněny tak, aby splňovaly podmínky stanovené tímto
nařízením. Tento článek se však nevztahuje na dohody, rozhodnutí
a jednání ve vzájemné shodě, které již ke dni přistoupení spadají do
oblasti působnosti čl. 5 3 odst. 1 Dohody o EHP."

4.
31996 R 0240: Nařízení Komise (ES) č. 240/96 ze dne 31. ledna
1996 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod
o převodu technologií ( I n vést č. L 31. 9.2.1996, s. 2).

„Článek 12a

Zákaz uvedený v čl. 81 odst. 1 Smlouvy se nevztahuje na dohody,
které existovaly ke dni přistoupení České republiky, Estonska, Kypru,
Lotyšska, Litvy. Maďarska. Malty, Polska, Slovinska a Slovenska a které,
z důvodu přistoupení, spadají do oblasti působnosti čl. 81 odst. 1,
pokud budou během šesti měsíců ode dne přistoupení změněny tak,
aby splňovaly podmínky stanovené tímto nařízením.".

8.
32000 R 2658: Nařízení Komise (ES) č. 2658/2000 ze dne
29. listopadu 2000 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie spe
cializačních dohod (Úř. věst č. L 304. 5.12.2000, s. 3).
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dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi
pravidelné námořní přepravy (konsorcii) (Úř. věst č. L 100, 20.4.2000,
s. 24).

.ČUnék 8a
Zákaz uvedený v čl. 81 odst. 1 Smlouvy se nevztahuje na dohody,
které existovaly ke dni přistoupení České republiky, Estonska, Kypru,
Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska a které,
z důvodu přistoupení, spadají do oblasti působnosti čl. 81 odst. 1,
pokud budou během šesti měsíců ode dne přistoupení změněny tak,
aby splňovaly podmínky stanovené tímto nařízením.".
9.
32000 R 2659: Nařízení Komise (ES) č. 2659/2000 ze dne
29. listopadu 2000 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie
dohod o výzkumu a vývoji (Úř. věst č. L 304, 5.12.2000, s. 7).

V článku 13 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„3.
Zákaz uvedený v čl. 81 odst. 1 Smlouvy se nevztahuje na
dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, které existovaly ke
dni přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy,
Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska a které, z důvodu při
stoupení, spadají do oblasti působnosti čl. 81 odst. 1, pokud budou
během šesti měsíců ode dne přistoupení změněny tak, aby splňovaly
podmínky stanovené tímto nařízením.".
11.
32002 R 1400: Nařízení Komise (ES) č. 1400/2002 ze dne
31. července 2002 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie verti
kálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových
vozidel (Úř. věst č. L 203, 1.8.2002, s. 30).

Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 8a
Zákaz uvedený v čl. 81 odst. 1 Smlouvy se nevztahuje na dohody,
které existovaly ke dni přistoupení České republiky, Estonska, Kypru,
Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska a které,
z důvodu přistoupení, spadají do oblasti působnosti čl. 81 odst. 1,
pokud budou během šesti měsíců ode dne přistoupení změněny tak,
aby splňovaly podmínky stanovené tímto nařízením.".
10.
32000 R 0823: Nařízení Komise (ES) č. 823/2000 ze dne
19. dubna 2000 o použití čl. 81 odst 3 Smlouvy na určité kategorie

V článku 10 se dosavadní jediný odstavec označuje jako odstavec 1
a doplňuje se nový odstavec, který zní:
„2.
Zákaz uvedený v čl. 81 odst. 1 se nevztahuje na dohody, které
existovaly ke dni přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyš
ska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska a které,
z důvodu přistoupení, spadají do oblasti působnosti čl. 81 odst. 1,
pokud budou během šesti měsíců ode dne přistoupení změněny tak,
aby splňovaly podmínky stanovené tímto nařízením."

6. Z E M Ě D Ě L S T V Í

31985 R 3644: nařízení Rady (EHS) č.
19.12.1985 (Úř. věst. L 348, 24.12.1985, s. 4),

A. ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDPISY

1.
31965 R 0079: Nařízení Rady č. 79/65/EHS ze dne 15. června
1965 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů
o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evrop
ském hospodářském společenství (Úř. věst. 109, 23.6.1965, s. 1859), ve
zněm:

ze

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241. 29.8.1994, s. 21),

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

31981 R 2143: nařízení Rady (EHS) č. 2143/81 ze dne 27.7.1981
(Úř. věst. L 210, 30.7.1981, s. 1),

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

dne

31990 R 3577: nařízení Rady (EHS) č. 3577/90 ze dne 4.12.1990
(Úř. věst. L 353. 17.12.1990. s. 23),

dne

31973 R 2910: nařízení Rady (EHS) č. 2910/73 ze dne 23.10.1973
(Úř. věst. L 299, 27.10.1973, s. 1),

ze

31985 R 3768: nařízení Rady (EHS) č. 3768/85 ze dne 20.12.1985
(Úř. věst. L 362. 31.12.1985, s. 8),

11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř.
věst. L 73, 27.3.1972, s. 14),

31972 R 2835: nařízení Rady (EHS) č. 2835/72
29.12.1972 (Úř. věst. L 298, 31.12.1972, s. 47),

3644/85

31995 R 2801: nařízení Rady (ES) č. 2801/95 ze dne 29.11.1995
(Úř. věst. L 291, 6.12.1995, s.'3),

31997 R 1256: nařízení Rady (ES) č. 1256/97 ze dne 25.6.1997
(Úř. věst. L 174, 2.7.1997, s. 7).

a)

V článku 4 se odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.
Počet vykazujících podniků v rámci Společenství je nejvýše
105 000."
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V čl. 5 odst. 1 se doplňuje nová věta, která zní:
„Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta,
Polsko, Slovinsko a Slovensko zřídí národní výbor nejpozději do
konce šestého měsíce po dni přistoupení."

c)

V příloze se doplňují tyto údaje:

—

31970 R 1253: nařízení Rady (EHS) č. 1253/70 ze dne 29.6.1970
(Úř. věst. L 143, 1.7.1970, s. í).

—

31970 R 2554: nařízení Rady (EHS) č. 2554/70 ze dne 15.12.1970
(Úř. vést. L 275, 19.12.1970, s. 5),

—

31971 R 2727: nařízení Rady (EHS) č. 2727/71 ze dne 20.12.1971
(Úř. věst. L 282, 23.12.1971, s. 8),

—

11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Dánského království. Irska a Spojeného království (Úř.
věst. L 73, 27.3.1972, s. 14),

—

31972 R 1547: nařízení Rady (EHS) č. 1547/72 ze dne 18.7.1972
(Úř. věst. L 165, 21.7.1972, s.'l),

—

31973 R 1707: nařízení Rady (EHS) č. 1707/73 ze dne 26.6.1973
(Úř. věst. L 175, 29.6.1973, s' 5),

—

31977 R 2560: nařízení Rady (EHS) č. 2560/77 ze dne 7.11.1977
(Úř. věst. L 303, 28.11.1977, s. 1),

—

31978 R 1419: nařízení Radv (EHS) č. 1419/78 ze dne 20.6.1978
(Úř. věst. L 171, 28.6.1978, s.' 8),

—

31978 R 1562: nařízení Rady (EHS) č. 1562/78 ze dne 29.6.1978
(Úř. věst. L 185, 7.7.1978, s. í),

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. vést. L 291. 19.11.1979, s. 17),

—

31979 R 0590: nařízení Rady (EHS) č. 590/79 ze dne 26.3.1979
(Úř. věst. L 78, 30.3.1979, s. í),

—

31980 R 1585: nařízení Rady (EHS) č. 1585/80 ze dne 24.6.1980
(Úř. věst. L 160, 26.6.1980, s! 2).

—

31980 R 1917: nařízení Rady (EHS) č. 1917/80 ze dne 15.7.1980
(Úř. věst. L 186, 19.7.1980, s.'l).

—

31980 R 3454: nařízení Radv (EHS) č. 3454/80 ze
22.12.1980 (Úř. věst. L 360, 31.12.1980, s. 16).

—

31982 R 1413: nařízení Rady (EHS) č. 1413/82 ze dne 18.5.1982
(Úř. věst. L 162, 12.6.1982, s. 6),

—

31984 R 1097: nařízení Rady (EHS) č. 1097/84 ze dne 31.3.1984
(Úř. věst. L 113, 28.4.1984, s. 1),

—

31984 R 1101: nařízení Rady (EHS) č. 1101/84 ze dne 31.3.1984
(Úř. věst. L 113, 28.4.1984, s. 7),

—

31984 R 1556: nařízení Rady (EHS) č. 1556/84 ze dne 4.6.1984
(Úř. věst. L 150, 6.6.1984, s. 5),

—

31984 R 2260: nařízení Rady (EHS) č. 2260/84 ze dne 17.7.1984
(Úř. věst. L 208, 3.8.1984, s. 1),

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republik)' (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

„Česká republika
tvoří jednu oblast
Estonsko
tvoří jednu oblast
Kypr
tvoří jednu oblast
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Lotyšsko
tvoří jednu oblast
Litva
tvoří jednu oblast
Maďarsko
1.

Kózép-Magyarország

2.

Kózép-Dunántúl

3.

Nyugat-Dunánt í 1

4.

Dél-Dunántúl

5.

Észak- Magýarország

6.

Észak-Alfóld

7.

Dél-Alfóld

Malta
tvoří jednu oblast
Polsko

1.

Pomorze a Mazury

2.

Wielkopolska a Šlask

3.

Mazowsze a Podlasie

4.

Malopolska a Pogórze

Slovinsko
tvoří jednu oblast
Slovensko
tvoří jednu oblast."
2.
31966 R 0136: Nařízení Rady č. 136/66/EHS ze dne 22. září
1966 o zřízení společní organizace trhu s oleji a tuky (Úř. věst. 172,
30.9.1966, s. 3025), ve znění:
—

31968 R 2146: nařízení Rady (EHS) č. 2146/68 ze dne 20.12.1968
(Úř. věst. L 314, 31/.2.1968. s. 1),

dne
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—

31985 R 0231: nařízení Rady (EHS) č. 231/85 ze dne 29.1.1985
(Úř. věst. L 26, 31.1.1985, s. 12),

—

32000 R 2826: nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 ze
19.12.2000 (Úř. věst. L 328, 23.12.2000, s. 2),

dne

—

31985 R 3768: nařízení Rady (EHS) č. 3768/85 ze dne 20.12.1985
(Úř. věst. L 362, 31.12.1985, s. 8),

—

32001 R 1513: nařízení Rady (ES) č. 1513/2001 ze dne 23.7.2001
(Úř. věst. L 201, 26.7.2001, s. 4).

—

31986 R 1454: nařízení Rady (EHS) č. 1454/86 ze dne 13.5.1986
(Úř. věst. L 133, 21.5.1986, s. 8),

V článku 5 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

—

31987 R 1915: nařízení Rady (EHS) č. 1915/87 ze dne 2.7.1987
(Úř. věst. L 183, 3.7.1987, s. 7),

„3.
pora
rok.
státy

—

31987 R 3994: nařízení Komise (EHS) č.
23.12.1987 (Úř. věst L 377, 31.12.1987, s. 31),

Maximální množství olivového oleje, pro které se vyplácí pod
podle odstavce 1, se stanoví na 1 783811 tun na hospodářský
Toto maximami zaručené množství je rozvrženo mezi členské
ve formě národních zaručených množství takto:

3994/87 ze dne

—

31988 R 1098: nařízení Rady (EHS) č. 1098/88 ze dne 25.4.1988
(Úř. věst. L 110, 29.4.1988, s. 10),

—

31988 R 2210: nařízení Rady (EHS) č. 2210/88 ze dne 19.7.1988
(Úř. věst. L 197, 26.7.1988, s. 1),

—

31989 R 1225: nařízení Rady (EHS) č. 1225/89 ze dne 3.5.1989
(Úř. věst. L 128, 11.5.1989, s. 15),

—

31989 R 2902: nařízení Rady (EHS) č. 2902/89 ze dne 25.9.1989
(Úř. věst. L 280, 29.9.1989, s. 2),

—

31990 R 3499: nařízení Rady (EHS) č. 3499/90 ze dne 27.11.1990
(Úř. věst. L 338, 5.12.1990, s. 1),

—

31990 R 3577: nařízení Rady (EHS) č. 3577/90 ze dne 4.12.1990
(Úř. věst. L 353,17.12.1990, s. 23),

—

31991 R 1720: nařízení Rady (EHS) č. 1720/91 ze dne 13.6.1991
(Úř. věst. L 162, 26.6.1991, s. 27),

—

31992 R 0356: nařízení Rady (EHS) č. 356/92 ze dne 10.2.1992
(Úř. věst. L 39, 15.2.1992, s. 1),

—

31992 R 2046: nařízení Rady (EHS) č. 2046/92 ze dne 30.6.1992
(Úř. věst. L 215, 30.j7.1992, s. 1),

—

31993 R 3179: nařízení Rady (ES) č. 3179/93 ze dne 16.11.1993
(Úř. vést. L 285, 20.11.1993. s. 9),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241. 29.8.1994, s. 21),

—

31994 R 3290: nařízení Rady (ES) č. 3290/94 ze dne 22.12.1994
(Úř. věst. L 349, 31.12.1994. s. 5).

—

31996 R 1581: nařízení Rady (ES) č. 1581/96 ze dne 30.7.1996
(Úř. vést. L 206, 16.8.1996. s . ' l i ) ,

—

31998 R 1638: nařízení Rady (ES) č. 1638/98 ze dne 20.7.1998
(Úř. věst. L 210, 28.7.1998, s. 32),

—

31999 R 2702: nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 ze
14.12.1999 (Úř. věst. L 327, 21.12.1999, s. 7),

—

Řecko: 419 529 tun

—

Španělsko: 760 027 tun

—

Francie: 3 297 tun

—

Itálie: 543 164 tun

—

Kypr 6 000 tun

—

Portugalsko: 51 244 tun

—

Slovinsko: 400 tun

—

Malta: 150 tun.

Národní zaručená množství stanovená pro Kypr a Maltu jsou
předběžná. Tyto údaje budou přezkoumány v roce 2005 po zavedení
geografického informačního systému (GIS). Pokud se produkce, na kte
rou lze poskytnout podporu, liší od stanoveného množství, rozhodne
Komise postupem podle článku 38 nařízení č. 136/66/EHS o přimě
řené úpravě národních zaručených množství pro Kypr a Maltu."

3.
31975 L 0106: Směrnice Rady 75/106/EHS ze dne 19. prosince
1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zho
tovení některých kapalných výrobků v hotovém balení podle objemu
(Uř. věst. L 42. 15.2.1975, s. 1), naposledy pozměněná:

—

V čl. 5 odst. 3 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„e) Aniž je dotčeno písmeno b), mohou být výrobky uvedené
v příloze III oddíle 1 písm. a) vyrobené a balené v Maďarsku před
1. lednem 1993 o objemu 0,70 litru uváděny na trh v Maďarsku
za podmínky, že Maďarsko ohlásí množství zásob ke dni přistou
pení Komisi."

4.
31977 R 1784: Nařízení Rady (EHS) č. 1784/77 z,e dne 19. čer
vence 1977 o vydávání ověřovacích listin původu pro chmel (Úř. věst
L 200, 8.8.1977, s. 1), ve znění:

—
dne

31989 L 0676: směrnicí Rady 89/676/EHS ze dne 21.12.1989 (Úř.
věst. L 398, 30.12.1989, s. 18).

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

23.9.2003
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3.

319^9 R 2225: nařízení Rady (EHS) č. 2225/79 ze dne 9.10.1979
(Úř. věst. L 257. 12 10.1979. s. 1).

31985 R 2039: nařízení Radv (EHS) č. 2039/85 ze dne 23.7.1985
(Úř. věst. L 193. 1. 25.^.1985'. s. 1),

Šumivé víno vyrobené z moldavského vína bude označeno
zvláštní etiketou uvádějící původ použité suroviny a skuteč
nost, že toto víno je určeno pouze k prodeji na území Litvy
nebo k vývozu do třetích zemí.".

7.
31989 R 1576: Nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 ze dne 29. května
1989, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování
a obchodní úpravu lihovin (Úř. věst. L 160, 12.6.1989, s. 1), ve znění:

31991 R 1605: nařízení Radv (EHS) č. 1605/91 ze dne 10.6.1991
(Úř. věst. L 149. 14.6.1991. s.14).

31993 R 198": nařízení Rady (EHS) č. 1987/93 ze dne 19.7.1993
(Úř. věst. L 182. 24 7.1993. s.'l).

—

349

—

31996 R 1323: nařízení Radv (ES) č. 1323/96 ze dne 26.6.1996
(Úř. vést. L F l . 10.^.1996. s. 1).

31992 R 3280: nařízení Rady (EHS) č. 3280/92 ze dne 9.11.1992
(Úř. věst. L 327. 13.11.1992, s. 3).

31994 R 3378: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 3378/94 ze dne 22.12.1994 (Úř. věst. L 366, 31.12.1994. s. 1),

V článku 9 se doplňuje nova věta. kretá zní:
11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241. 29.8.1994. s. 21).

„Česká republika. Estonsko. Kypr, Lotyšsko. Litva. Madarsko, Malta,
Polsko, Slovinsko a Slovensko sdělí tento údaj během čtyř měsíců ode
dne přistoupení.".
a)

5.
31982 R 1981: Nařízení Rady (EHS) č. 1981/82 ze dne 19. čer
vence 1982, kterým se vydává seznam regionů Společenství, ve kterých
se podpora produkce chmele poskytuje pouze uznaným seskupením
producentů (Úř. věst. L 215, 23."'.1982, s. 3), ve znění:

—

V čl. 1 odst. 4:

—

v písmenu f) se doplňují nové body, které znějí:

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republik)'. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241. 29.8.1994. s. 21),

„3)
Název ,matolinovice'nebo .matolinová pálenka'může být
nahrazen označením zivania pouze v případě lihoviny vyro
bené na Kypru.

31987 R 4069: nařízení Rady (EHS) č. 4069/87 ze dne 22.12.1987
(Úř. vést. L 380. 31.12.198?.'s. 32).

4)
Název ,matolinovice'nebo .matolinová pálenka'může být
nahrazen označením Pálinka pouze v případě lihoviny vyro
bené v Maďarsku."

31989 R 1808: nař.zení Rady (EHS) č. 1808/89 ze dne 19.6.1989
(Úř. vést. L 177. 24.6.1989. s.' 5).

v písmenu i) se doplňuje nový bod, který zní:

31992 R 3337: nařízení Rady (EHS) č. 3337/92 ze dne 16.11.1992
(Úř. věst. L 336. 20 11.1992,'s. 2).

..4)
Název .ovocný destiláťmůže být nahrazen označením
Polínka pouze v případě lihoviny vyrobené v Maďarsku a pro
broskvové destiláty vyráběné výhradně v těchto spolkových
zemích Rakouska: Dolní Rakousy. Burgenland, Štýrsko
a Vídeň."

V příloze se do seznamu doplňují tyto regiony:

„Česká republika
—

v písmenu o) bodě 3) se první odrážka nahrazuje tímto:

Slovensko".

6.
31985 R 1907: Nařízení Komise (EHS) č. 1907/85 ze dne 10. červěnce 1985 o seznamu odrůd révy vinné a oblastí, ze kterých pochází
víno dovážené k výrobě šumivého vína ve Společenství (Uř. věst.
L 179. 11.7.1985. s. 21).

„ — byla vyrobena výhradně v Řecku nebo výhradně na
Kypru."

w

a)

b)

—

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek la

1.

Litva může používat zásoby vína pocházejícího z Moldavská
dovezeného před 1. lednem 2004 pro výrobu šumivého vína
až do vyčerpán: zásob.

2.

Litva zřídí evidenci zásob dostupných k 1. lednu 2004 a bude
je poté sledovat.

V čl. 5 odst. 3

písm. c) se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Polsko může vyžadovat, aby pro výrobu vodky na jeho území
označované jako .Polish Vodka/Polska Wódka' byly používány
výlučně zvláštní suroviny polského původu nebo byly sledo
vány tradiční specifikace a dodržována politika jakosti sledo
vaná Polskem."

c)

V čl. 7 odst. 5 první větě se za slovo „Rum-Verschnitt" vkládají
slova „a Slivovice".

f~ČŠ~l
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—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

31994 R 0468: nařízení Komise (ES) č. 468/94 ze dne 2.3.1994
(Úř. věst. L 59, 3.3.1994, s. 1),

—

31994 R 1468: nařízení Rady (ES) č. 1468/94 ze dne 20.6.1994
(Úř. věst. L 159, 28.6.1994, s. 11),

—

31994 R 2381: nařízení Komise (ES) č. 2381/94 ze dne 30.9.1994
(Úř. věst. L 255, 1.10.1994, s. 84),

—

31195 R 0529: nařízení Komise (ES) č. 529/95 ze dne 9.3.1995
(Úř. věst. L 54, 10.3.1995, s. 10),

—

31995 R 1201: nařízení Komise (ES) č. 1201/95 ze dne 29.5.1995
(Úř. věst. L 119, 30.5.1995, s. 9),

—

31995 R 1202: nařízení Komise (ES) č. 1202/95 ze dne 29.5.1995
(Úř. věst. L 119, 30.5.1995, s. 11),

v bodě 11 „Vilniaus džinas", „Spišská borovička", „Slovenská
borovička Juniperus", „Slovenská borovička", „Inovecká boro
vička", „Liptovská borovička",

—

31995 R 1935: nařízení Rady (ES) č. 1935/95 ze dne 22.6.1995
(Úř. věst. L 186, 5.8.1995, s. 1),

—

v bodě 14 „Allažu Kimelis", „Čepkeliu", „Demánovka bylinný
likér", „Polish Cherry" „Karlovarská hořká",

—

31996 R 0418: nařízení Komise (ES) č. 418/96 ze dne 7.3.1996
(Úř. věst. L 59. 8.3.1996, s. 10),

—

v bodě 16 .Latvijas Dzidrais", „Rigas degvins", „LB degvins",
X B vodka", „Ořiginali Lietuviška degtiné", „Laugarício vodka",
„Polska Wódka/Polish Vodka", „Herbal vodka from the North
Podksie Lowland aromatJsed with an extract of bison grass"/
„Wódka ziolowá z Niziny Pórnocnopodlaskiej aromatyzowana
ekstraktem z trawy žubrowej".

—

31997 R 1488: nařízení Komise (ES) č. 1488/97 ze dne 29.7.1997
(Úř. věst. L 202, 30.7.1997, s. 12),

—

31998 R 1900: nařízení Komise (ES) č. 1900/98 ze dne 4.9.1998
(Úř. věst. L 247, 5.9.1998, s. 6),

—

31999 R 0330: nařízení Komise (ES) č.
12.2.1999 (Úř. věst. L 40. 13.2.1999, s. 23),

—

31999 R 1804: nařízení Rady (ES) č. 1804/1999 ze dne 19.7.1999
(Úř. věst. L 222, 24.8.1999, s. 1),

—

32000 R 0331: nařízení Komise (ES) č.
17.12.1999 (Úř. věst. L 48, 19.2.2000, s. 1),

—

32000 R 1073: nařízení Komise (ES) č. 1073/2000 ze dne
19.5.2000 (Úř. věst. L 119, 20.5.2000, s. 27),

V článku 9 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.
Odstavec 1 však nebrání uvádění na trh lihoviny nazývané
.Slivoviď, která je vyráběna v České republice a získávána tím, že
se před konečnou destilací přidá do švestkového destilátu nejvýše
30% objemového podílu ethanolu zemědělského původu. Tento
výrobek musí být označován jako .lihovina' ve smyslu článku 5
a může rovněž používat název Slivovice v temže zorném poli na
přední etiketě. Je-li tato česká Slivovice uváděna na trh ve Spole
čenství, musí být její alkoholické složení uvedeno na etiketě. Tímto
ustanovením není dotčeno používání názvu Slivovice pro ovocné
destiláty podle čl. 1 odst. 4 písm. i)."

e)

V příloze II se doplňují tato zeměpisná označení:

—

v bodě 5 „Karpatské brandy speciál",

—

v bodě 7 „Szatmárí szilvapálinka", „Kecskeméti barackpálinka",
„Békési szilvapálinka'', „Szabolcsi almapálinka" a „Bošácka slivovica",

—

í)

V příloze II se doplňuje nový bod, který zní:
„17. Hořké destiláty

.Riga Black BalsanY nebo ,RIgas
melnais Balzáms',
.Demánovka bylinná horká'."

8.
31991 R 2092: Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne
24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícímu
označování zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 198,
22.7.1991), ve zněm:

—

31992 R 1535: nařízení Komise (EHS) č.
15.6.1992 (Úř. věst. L 162, 16.6.1992, s. 15),

330/1999 ze

dne

331/2000 ze dne

1535/92 ze dne
'—

I

—

23.9.2003

32000 R 1437: nařízení Komise (ES) č.
30.6.2000 (Úř. věst. L 161, 1.7.2000, s. 62),

1437/2000 ze dne

31992 R 2083: nařízení Rady (EHS) č. 2083/92 ze dne 14.7.1992
(Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 15),

—

32000 R 2020: nařízení Komise (ES) č. 2020/2000 ze dne
25.9.2000 (Úř. věst. L 241, 26.9.2000, s. 39),

—

31992 R 3713: nařízení Komise (EHS) č.
22.12.1992 (Úř. věst. L 378, 23.12.1992, s. 21),

—

32001 R 0436: nařízení Komise (ES) č.
2.3.2001 (Úř. vést. L 63, 3.3.2001, s. 16),

—

31993 R 0207: nařízení Komise (EHS) č. 207/93 ze dne 29.1.1993
(Úř. vést. L 25, 2.2.1993, s. 5),

—

32001 R 2491: nařízení Komise (ES) č. 2491/2001 ze dne
19.12.2001 (Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 9),

—

31993 R 2608: nařízení Komise (EHS) č.
23.9.1993 (Úř. věst. L 239, 24.9.1993, s. 10),

—

32002 R 0473: nařízení Komise (ES) č.
15.3.2002 (Úř. věst. L 75, 16.3.2002, s. 21).

3713/92 ze

dne

2608/93 ze dne

436/2001 ze dne

473/2002 ze dne

23.9.2003
a)

1 CS
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V článku 2 se mezi údaje pro španělštinu a dánštinu vkládá nová
odrážka, která zní:

„ET: Mahepollumajandus - EÚ kontrollsůsteem nebo Ókoloogiline
póllumajandus - EÚ kontrollsůsteem",

„ — v češtině: ekologické",

dále. mezi údaje pro italštinu a nizozemštinu:
„LV: Biologiská lauksaimnieciba - EK kontroles sistěma.

dále, mezi údaje pro némčinu a řečtinu:

LT: Ekologinis žemés úkis - EB kontroles sistema,

„ — v estonštině: mahe nebo ókoloogiline",

HU: Ókológiai gazdálkodás - EK ellenórzési rendszer,
dále. mezi údaje pro italštinu a nizozemštinu:
MT: Agrikultura Organika - Sistema ta' Kontroll tal-KE",
„ — v lotyštině: biologiská.
dále, mezi údaje pro nizozemštinu a portugalštinu:
—

v litevštině: ekologiškas.

—

v madárštině: okológiai.

—

v maltštině: organiku,".

„PL: Rolnicrwo ekologiczne - systém kontroli WE",
dále, mezi údaje pro portugalštinu a finštinu:
„SK: Ekologické polhohospodárstvo - kontrolný systém ES,
dále. mezi údaje pro nizozemštinu a portugalštinu:
SL: Ekološko kmetijstvo - Kontrolní sistem ES".
„ — v polštině: ekologiczne".

dále. mezi údaje pro portugalštinu a finštinu:

„ — ve slovenštině: ekologické,
—

b)

„Odchylně od odstavců 1 až 3 mohou být do 1. července 2006
při označování a propagaci produktů, které nejsou v souladu
s tímto nařízením, užívány ochranné známky obsahující některý
z údajů uvedených v článku 2 za podmínky, že

—

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994. s. 21),

—

31994 R 3290: nařízení Radv (ES) č. 3290/94 ze dne 22.12.1994
(Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 105),

—

31995 R 0711: nařízení Rady (ES) č. 711/95 ze dne 27.3.1995 (Úř.
věst. L 73, 1.4.1995. s. 13),

—

31996 R 0415: nařízení Radv (ES) č. 415/96 ze dne 4.3.1996 (Úř.
vést. L 59, 8.3.1996, s. 3),

—

31996 R 2444: nařízení Rady (ES) č. 2444/96 ze dne 17.12.1996
(Úř. věst. L 333. 21.12.1996, s. 4),

—

31997 R 2595: nařízení Rady (ES) č. 2595/97 ze dne 18.12.1997
(Úř. věst. L 351. 23.12.1997, s. 11),

—

31998 R 1636: nařízení Rady (ES) č. 1636/98 ze dne 20.7.1998
(Úř. věst. L 210, 28.7.1998, s. 23),

—

31999 R 0660: nařízení Rady (ES) č. 660/1999 ze dne 22.3.1999
(Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 10),

—

32000 R 1336: nařízení Radv (ES) č.
19.6.2000 (Úř. věst. L 154, 27.6.2000, s. 2),

—

32002 R 0546: nařízení Rady (ES) č. 546/2002 ze dne 25.3.2002
(Úř. věst. L 84, 28.3.2002, s. 4).

a)

V článku 8 se první pododstavec nahrazuje tímto:

ve slovinštiné: ekološki".

V článku 5 se odstí vec 3a nahrazuje tímto:

—

9.
31992 R 2075: Nařízení Rady (ES) č. 2075/92 ze dne 30. června
1992 o společné organizaci trhu se surovým tabákem (Úř. věst. L 215,
30.7.1992, s. 70), ve znění:

o zápis ochranné známky bylo požádáno před 22. červencem
1991 - pokud se neuplatní druhý pododstavec - a je v sou
ladu s první směrnicí Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince
1988. kterou se sbližují právní předpisy členských států
o ochranných známkách (*), a
ochranná známka je již reprodukována s jasným, viditelným
a snadno čitelným údajem, že dané produkty nejsou vyprodu
kovány ekologickou metodou produkce stanovenou tímto
nařízením.

Dnem podání žádosti uvedené v prvním pododstavci první
odrážce je pro Finsko, Rakousko a Švédsko 1. leden 1995 a pro
Českou republiku. Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Madarsko,
Maltu, Polsko. Slovinsko a Slovensko 1. květen 2004.
(*) Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 1. Směrnice ve znění rozhodnutí
92/10/EHS (Úř. vést. L 6, 11.1.1992, p. 35)."

c)

V příloze V se mezi údaje pro španělštinu a dánštinu vkládají nové
údaje, které znéjí:

„CS: Ekologické zemědělství - kontrolní systém ES",

dále, mezi údaje pro némčinu a řečtinu:

1336/2000 ze

dne

„Pro Společenství je stanoveno obecné maximální zaručené pra
hové množství ve výši 402 953 tun surových tabákových listů na
jednu sklizeň."
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V bodě I „Flue-Cured" přílohy se doplňují slova:

23.9.2003

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

31997 R 0535: nařízení Rady (ES) č. 535/97 ze dne 17.3.1997 (Úř.
věst. L 83, 25.3.1997, s. 3),

—

31997 R 1068: nařízení Komise (ES) č. 1068/97 ze dne 12.6.1997
(Úř. věst. L 156, 13.6.1997, s. 10),

—

32000 R 2796: nařízení Komise (ES) č. 2796/2000 ze dne
20.12.2000 (Úř. věst. L 324, 21.12.2000, s. 26).

„Wišlica
Virginia SCR IUN
Wiktoria
Wiecha
Wika
Wala
Wisla
Wilia
Waleria

V čl. 2 odst. 7 a v čl. 10 odst. 1 se doplňuje nová věta, která zní:

Watra
Wanda
Weneda
Wenus
DH 16

„V případě České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska,
Malty, Polska, Slovinska a Slovenska začíná uvedené období dnem
jejich přistoupení".

11.
31992 R 2082: Nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 ze dne 14. čer
vence 1992 o osvědčeních o zvláštní povaze zemědělských produktů
a potravin (Úř . věst. L 208, 24.7.1992, s. 9), ve znění:

DH 17".
c)

V bodě II „Light Air-Cured" přílohy se doplňují slova:

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241. 29.8.1994, s. 21),

a)

V čl. 7 odst. 4 se doplňuje nová věta, která zní:

„Bursan

Bachus
Božek

Boruta

„Česká republika. Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta,
Polsko. Slovinsko a Slovensko zveřejní tyto podrobnosti během
šesti měsíců ode dne jejich přistoupení."

Tennessee 90
Bacá
Bochenski

b)

Bonus

V článku 14 se do odst. 1 doplňuje nová věta, která zní:

„V případě České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy,
Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska začíná uvedené
období dnem jejich přistoupení."

NC 3
Tennessee 86".
d)

V bodě III „Dark Air-Cured" přílohy se doplňují slova:
„Prezydent
Mieszko
Milénium

12.
31992 R 2137: Nařízení Rady (EHS) č. 2137/92 ze dne 23. čer
vence 1992 o klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená
těla ovcí, standardní jakosti čerstvých nebo chlazených jatečně upra
vených těl ovcí ve Společenství a o prodloužení platnosti nařízení
(EHS) č. 338/91 (Úř. věst. L 214. 30.7.1992, s. 1), ve znění:

—

31994 R 1278: nařízení Rady (ES) č. 1278/94 ze dne 30.5.1994
(Úř. věst. L 140, 3.6.1994, s. 5),

—

31997 R 2536: nařízení Rady (ES) č. 2536/97 ze dne 16.12.1997
(Úř. věst. L 347, 18.12.1997, s. 6).

Malopolanin
Makar
Mega".
e)

V bodě IV „Fire-Cured" přílohy se doplňuje slovo:
V čl. 3 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
„Kosmos".

10.
10.31992 R 2081: Nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne
14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení
původu zemědělských produktů a potravin (. věst. L 208, 24.7.1992,
s. 1), ve znění:

„Pokud Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko,
Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko hodlají využít toto povolení,
oznámí to Komisi a ostatním členským státům nejpozději do jednoho
roku ode dne přistoupení."

23.9.2003
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13.
31992 R 3950: Nařízení Rady (EHS) č. 3950/92 ze dne 28. pro
since 1992, kterým se zavádí doplňková dávka v odvětví mléka
a mléčných výrobků (Úř. vést. L 405. 31.12.1992, s. 1), ve znění:

—

31993 R 0748: nařízení Rady (EHS) č. 748/93 ze dne 17.3.1993
(Úř. věst. L 77, 31.3.1993, s. 16),

—

31993 R 1560: nařízení Rady (EHS) č. 1560/93 ze dne 14.6.1993
(Úř. věst. L 154, 25.6.1993. s' 30),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakous<é republiky. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241. 29.8.1994, s. 21),

—

31994 R 0647: nařízení Komise (ES) č. 647/94 ze dne 23.3.1994
(Úř. věst. L 80, 24.1.1994, s. 16),

—

31994 R 1883: nařízení Rady (ES) č. 1883/94 ze dne 27.7.1994
(Úř. věst. L 197, 30.7.1994, s. 25),

—

31995 R 0630: nařízení Komise (ES) č. 630/95 ze dne 23.3.1995
(Úř. věst. L 66. 24.3.1995. s. 11),

—

31995 R 1552: nařízení Rady (ES) č. 1552/95 ze dne 29.6.1995
(Úř. věst. L 148, 30.6.1995. s.'43).

—

31996 R 0635: nabízení Komise (ES) č. 635/96 ze dne 10.4.1996
(Úř. věst. L 90. 11.M996. s. 17).

—

31996 R 1109: nařízení Komise (ES) č. 1109/96 ze dne 20.6.1996
(Úř. věst. L 148. 21.6.1996. s. 13).

—

31997 R 0614: nařízení Komise (ES) č. 614/97 ze dne 8.4.1997
(Úř. věst. L 94. 9.4.1997. s. 4),

—

32002 R 0582: nařízení Komise (ES) č.
4.4.2002 (Úř. věst. L 89, 5.4.2002. s.

—

32002 R 2028: nařízení Rady (ES) č. 2028/2002 ze
11.11.2002 (Úř. věst. L 313, 16.11.2002, s. 3).

a)

V čl. 3 odst. 2 se doplňují nové pododstavec které znějí:

582/2002 ze dne

dne

„Pro Českou republiku. Estonsko. Kypr. Lotyšsko, Litvu, Maďarsko,
Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko zahrnují uvedené kvóty
veškeré kravské mléko nebo mléčný ekvivalent dodané kupujícímu
nebo prodané přímo ke spotřebě bez ohledu na to, zda je produ
kováno nebo uváděno na trh v rámci přechodného opatření použi
telného v těchto zemích.

Pro Polsko bude rozdělení celkového množství mezi dodávky
a přímé prodeje přezkoumáno na základě skutečných čísel za rok
2003 pro dodávky a přímé prodeje a v případě potřeby je Komise
upraví postupem podle článku 42 nařízení (ES) č. 1255/1999.

Pro Českou republiku, Estonsko, Lotyšsko, Litvu. Maďarsko, Polsko,
Slovinsko a Slovensko bude zřízena zvláštní restrukturalizační
rezerva stanovená v tabulce g) přílohy. Tato rezerva bude uvolňo
vána od 1. dubna 2006 v rozsahu, ve kterém v každé z těchto
zemí klesla spotřeba mléka a mléčných výrobků přímo v hospo
dářství, a to od roku 1998 v případě Estonska a Lotyšska a od
roku 2000 v případě České republiky, Litvy, Maďarska, Polska, Slo
vinska a Slovenska. Rozhodnutí o uvolnění této rezervy a o jejím
rozdělení mezi kvóty dodávek a přímých prodejů přijme Komise
postupem podle článku 42 nařízení (ES) č. 1255/1999 na základě
vyhodnocení zprávy, kterou Komisi podají Česká republika, Eston
sko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Slovinsko a Slovensko do
31. prosince 2005. Tato zpráva podrobně uvede výsledky a ten
dence současného restrukturalizačního procesu v odvětví mléka
a mléčných výrobků dané země, a zejména odklon od produkce
pro potřeby vlastního hospodářství k produkci pro trh."

b)
—
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V čl. 4 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

31998 R 0551: nařízení Rady (ES) č. 551/98 ze dne 9.3.1998 (Úř.
vést. L 3 , 12.3.1998. s. 1),
7

—

31998 R 0903: nařízení Komise (ES) č. 903/98 ze dne 28.4.1998
(Úř. věst. L 127. 29.4.1998, s. 8).

—

31999 R 0751: nařízení Komise (ES) č. 751/1999 ze dne 9.4.1999
(Úř. vést. L 96, 10.4.1999, s. 11).

„V případě České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy,
Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska se výše uvedená
individuální kvóta rovná kvótě dostupné k- 31. březnu 2002 pro
Maďarsko, 31. březnu 2003 pro Maltu a Litvu, 31. březnu 2004
pro Českou republiku, Kypr, Estonsko, Lotyšsko a Slovensko a
31. březnu 2005 pro Polsko a Slovinsko."

c)
—

V článku 11 se za druhý pododstavec vkládá nový pododstavec,
který zní:

31999 R 1256: nařízení Rady (ES) č. 1256/1999 ze dne 17.5.1999
(Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 73),

—

32000 R 0749: nařízení Komise (ES) č.
11.4.2000 (Úř. věst. L 90. 12.4.2000. s. 4).

749/2000 ze dne

—

32001 R 0603 nařízení Komise (ES) č.
28.3.2001 (Úř. věst. L 89. 29.3.2001. s. 18),

603/2001

ze dne

„U České republik)', Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska,
Polska, Slovinska a Slovenska se však považují za reprezentativní
charakteristické znaky mléka charakteristické znaky z kalendářního
roku 2001 a národní průměrný reprezentativní obsah tuku doda
ného mléka se stanoví na 4,21 % pro Českou republiku, na 4.31 %
pro Estonsko, na 3,46 % pro Kypr, na 4,07 % pro Lotyšsko, na
3,99 % pro Litvu, na 3,85 96 pro Madársko, na 3,90 % pro Polsko,
na 4,13 % pro Slovinsko a na 3.71 % pro Slovensko."
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V příloze se tabulka c) nahrazuje tímto:
„c) Celková referenční množství uvedená v čl. 3 odst. 2 použitelná od 1. dubna 2002 do 31. března 2005. Pro
Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko jsou celková
referenční množství uvedená v čl. 3 odst. 2 použitelná od 1. května 2004 do 31. března 2005.
(v tunách)
Členský stát

Přímé prodeje

Belgie

3 188 202,403

122 228,597

Česká republika

2 613 239,000

68 904,000

Dánsko

4 454 709,217

638,783

Německo

27 769 228,612

95 587,388

Estonsko

537 118,000

87 365,000

699 626,000

887,000

6 035 564,833

81 385,167

23 844 318,264

391 479,736

Irsko

5 386 176,780

9 587,220

Itálie

10 316 482,000

213 578,000

Kypr

141 337,000

3 863,000

468 943,000

226 452,000

1 256 440,000

390 499,000

268 554,000

495,000

1 782 650,000

164 630,000

Řecko
Španělsko
Francie

Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta

48 698,000

—

11 001 277,000

73 415,000

Rakousko

2 599 130,467

150 270,533

Polsko

8 500 000,000

464 017,000

1 861 171,000

9 290,000

Nizozemsko

Portugalsko (')
Slovinsko

467 063,000

93 361.000

Slovensko

990 810.000

22 506,000

Finsko

2 398 275.179

8 685.339

Švédsko

3 300 000,000

3 000,000

14 437 481,500

172 265,500

Spojené království
(')

e)

Dodávky

Vyjma Madeiru.

V příloze se tabulka d) nahrazuje tímto:
„d) Celková referenční množství uvedená v čl. 3 odst. 2 použitelná od 1. dubna 2005 do 31. března 2006.

(v tunách)
Členský stát

Dodávky

Přímé prodeje

Belgie

3 204 754,403

122 228,597

Česká republika

2 613 239,000

68 904,000

Dánsko

4 476 986,217

638.783

Německo

27 908 552,612

95 587,388

Estonsko

537 118,000

87 365,000
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23.9.2003

355

(v tunách)

Členský stát
Řecko
Španělsko

Přímé prodeje

699 626.000

887,000

6 035 564,833

81 385,167

23 965 497,264

391 479.736

Irsko

5 386 176,780

9 587,220

Itálie

10 316 482,000

213 578,000

Kypr

141 337,000

3 863.000

468 943,000

226 452,000

1 256 440,000

390 499.000

Francie

Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta

269 899,000

495.000

1 782 650,000

164 630,000

48 698,000

Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko ( )

—

11 056 650,000

73 415.000

2 612 877,467

150 270,533

8 500 000.000

464 017.000

1 870 533,000

9 290,000

Slovinsko

467 063,000

93 361,000

Slovensko

990 810,000

22 506,000

Finsko

2 410 298,179

8 685,339

Švédsko

3 316 515,000

3 000,000

14 510 431,500

172 265,500

l

Spojené království
(')

f)

Dodávky

Vyjma Madeiru

V příloze se tabulka e) nahrazuje tímto:
_e) Celková referenční množství uvedená v čl. 3 odst. 2 použitelná od 1. dubna 2006 do 31. března 2007.

(v

Členský stát

Dodávky

tunách)

Přímé prodeje

Belgie

3 221 306,403

122 228,597

Česká republika

2 613 239.000

68 904,000

Dánsko

4 499 262,217

638.783

Německo

28 047 876,612

95 587,388

Estonsko

537 118,000

87 365,000

699 626.000

887,000

6 035 564.833

81 385,167

24 08 6 676,264

391 479,736

Irsko

5 386 176.780

9 587,220

Itálie

1 0316 482,000

213 578,000

Kypr

141 337,000

3 863,000

468 943,000

226 452,000

1 256 440,000

390 499.000

271 244,000

495.000

1 782 650,000

164 630,000

Řecko
Španělsko
Francie

Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta

48 698,000

—
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(v tunách)
Členský stát
Nizozemsko

Přímé prodeje

11 112 024,000

73 415,000

Rakousko

2 626 624,467

150 270,533

Polsko

8 500 000,000

464 017,000

Portugalsko (')

1 879 896,000

9 290,000

Slovinsko

467 063,000

93 361,000

Slovensko

990 810,000

22 506,000

Finsko

2 422 320,179

8 685,339

Švédsko

3 333 030,000

3 000,000

14 583 381,500

172 265,500

Spojené království
(')

g)

Dodávky

Vyjma Madeiru

V příloze se tabulka í) nahrazuje tímto:
„f)

Celková referenční množství uvedená v čl. 3 odst. 2 použitelná od 1. dubna 2007 do 31. března 2008.

(v tunách)
Členský stát

Dodávky

Přímé prodeje

Belgie

3 237 858,403

122 228,597

Česká republika

2 613 239,000

68 904,000

Dánsko

4 521 539,217

638,783

Německo

28 187 200,612

95 587,388

Estonsko

537 118,000

87 365,000

699 626,000

887,000

6 035 564,833

81 385,167

Řecko
Španělsko

24 207 855,264

391 479,736

Irsko

5 386 176,780

9 587,220

Itálie

10 316 482,000

213 578,000

K^pr

141 337,000

3 863,000

468 943,000

226 452,000

1 256 440,000

390 499,000

272 590,000

495,000

1 782 650,000

164 630,000

Francie

Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta

48 698,000

—

11 167 397,000

73 415,000

Rakousko

2 640 371,467

150 270,533

Polsko

8 500 000,000

464 017,000

Portugalsko (')

Nizozemsko

1 889 258,000

9 290,000

Slovinsko

467 063,000

93 361,000

Slovensko

990 810,000

22 506,000

Finsko

2 434 343,179

8 685,339

Švédsko

3 349 545,000

3 000,000

14 656 332,500

172 265,500

Spojené království
()
l

Vyjma Madeiru

h)

357
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V příloze se doplňuje tato tabulka g):

6.

13 500 tun pro Kypr.

„g) Množství zvláštní restrukturalizační rezervy uvedené v čl. 3
odst. 2.

Množství pro každý region může být upraveno v mezích maximálního
množství pro Společenství."

(v tunách)
Zvláštní restrukturalizační
rezerva

Clerský stát
Česká republika

55 788

Estonsko

21 885

Lotyšsko

33 253

Litva

57 900

Maďarsko

42 780

Polsko

416126

Slovinsko

16 214

Slovensko

27 472

14.
31993 R 0404: Nařízení Rady (ES) č. 404/93 ze dne 13. února
1993 o společné organ zaci trhu s banány (Úř. věst. L 47, 25.2.1993,
s. 1), ve znění:

—

—

—

—

—

31993 R 3518: nařízení Komise (ES) č. 3518/93 ze
21.12.1993 (Úř. věs:. L 320, 22.12.1993, s. 15),

15.
31994 R 1868: Nařízení Rady (ES) č. 1868/94 ze dne 27. čer
vence 1994, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového
škrobu (Úř. věst. L 197, 30.7.1994. s. 4), ve znění:

—

31995 R 1664: nařízení Komise (ES) č. 1664/95 ze dne 7.7.1995
(Úř. věst. L 158, 8.7.1995, s. 13),

—

31995 R 1863: nařízení Rady (ES) č. 1863/95 ze dne 17.7.1995
(Úř. věst. L 179, 29.7.1995, s. 1),

—

31998 R 1284: nařízení Rady (ES) č. 1284/98 ze dne 16.6.1998
(Úř. věst. L 178, 23.6.1998. s . 3 ) .

—

31999 R 1252: nařízení Rady (ES) č. 1252/1999 ze dne 17.5.1999
(Úř. věst. L 160, 26.6.1999. s. 15),

—

32000 R 0962: nařízení Rady (ES) č. 962/2002 ze dne 27.5.2002
(Úř. věst. L 149, 7.6.2002, s. 1).

a)

V článku 2 se doplňují nové odstavce, které znějí:

dne
„(3)
Následujícím producentským členským státům se pro
výrobu bramborového škrobu v hospodářském roce 2004/2005
přidělují tyto kvóty:

31994 R 3290: nařízení Rady (ES) č. 3290/94 ze dne 22.12.1994
(Úř. vést. L 349. 31 12.1994, 's. 105),

(v tunách)

31998 R 1637: nařízení Rady (ES) č. 1637/98 ze dne 20.7.1998
(Úř. věst. L 210, 28.7.1998. s.28).

Česká republika
Estonsko

250

31999 R 1257: nařzení Radv (ES) č. 1257/1999 ze dne 17.5.1999
(Úř. věst. L 160. 26 6.1999. s. 80).

Lotyšsko

5 778

Litva

1 211

33 660

Polsko

32001 R 0216: nařízení Rady (ES) č. 216/2001 ze dne 29.1.2001
(Úř. vést. L 31, 2.2.2001. s. 2),

144 985

Slovensko
—

32001

R

2587:

nařízení

Rady

(ES) č.

2587/2001

ze

dne

729
Celkem

186 613

19.12.2001 (Úř. věst. L 345, 29.12.2001, s. 13).
V článku 12 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

(4)
Každý producentský členský stát rozdělí kvótu uvedenou
v odstavci 3 pro hospodářský rok 2004/2005 mezi podniky
vyrábějící bramborový škrob především na základě průměrného
množství škrobu, které tyto podniky vyrobily v období 1999 až
2001, pokud jde o Českou republiku, Estonsko, Lotyšsko, Polsko
a Slovensko, a v období 1998 až 2000, pokud jde o Litvu,
a s ohledem na nenávratné investice učiněné těmito podnik)' před
I. únorem 2002."

„2.
Maximální množství banánů produkované ve Společenství
a uváděné na trh, pro něž lze vyplácet vyrovnávací podporu, se stanoví
na 867 500 tun (čisté hmotnosti), které se mezi jednotlivé producent
ské regiony ve Společenství rozděluje takto:

1.

420 000 tun pro Kanárské ostrovy,

2.

150 000 tun pro Gjadeloupe,

3.

219 000 tun pro Martinique.

4.

50 000 tun pro Madeiru. Azor)' a Algarve,

5.

15 000 tun pro Krétu a Lakonii,

b)

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Člíínefe 4

Podnik vyrábějící bramborový škrob neuzavře s producenty bram
bor smlouvy o pěstování pro takové množství brambor, z něhož
by vyrobené množství škrobu přesáhlo kvótu uvedenou v čl. 2
odst. 2 nebo 4."
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Článek 5 se nahrazuje tímto:

—
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31998 R 0192: nařízení Rady (ES) č. 192/98 ze dne 20.1.1998 (Úř.
věst. L 20, 27.1.1998, s. 16),

„Článek 5
Podnikům vyrábějícím bramborový škrob bude vyplacena prémie
ve výši 22,25 EUR/t vyrobeného bramborového škrobu pro
množství bramborového škrobu, které je v rámci limitu kvóty uve
dené v čl. 2 odst. 2 nebo 4, pokud tyto podniky zaplatí producen
tům brambor minimální cenu uvedenou v čl. 8 odst. 1 nařízení
(EHS) č. 1766/92Q za všechny brambory, jež jsou potřebné pro
výrobu škrobu až do limitu kvóty."
d)

V článku 6 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
.1.
Bramborový škrob vyrobený nad kvótu uvedenou v čl. 2
odst. 2 nebo 4 bude vyvezen v nezměněném stavu ze Společenství
před 1. lednem následujícím po konci daného hospodářského
roku.

31998 R 2072: nařízení Rady (ES) č. 2072/98 ze dne 28.9.1998
(Úř. věst. L 265, 30.9.1998, s. 4),

32000 R 1528: nařízení Komise (ES) č. 1528/2000 ze dne
13.7.2000 (Úř. věst. L 175, 14.7.2000, s. 64),

—

32000 R 1667: nařízení Rady (ES) č. 1667/2000 ze dne 17.7.2000
(Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 3),

—

2001 R 1987: nařízení Rady (ES) č. 1987/2001 ze dne 8.10.2001
(Úř. věst. L 271, 12.10.2001, s. 5),

—

32002 R 0411: nařízení Komise (ES) č. 411/2002 ze dne 4.3.2002
(Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 27).

a)

V čl. 6 odst. 3 se tabulka nahrazuje tímto:

Pro vývoz se neposkytuje žádná vývozní náhrada."
16.
31995 R 0603: Nařízení Rady (ES) č. 603/95 ze dne 21. února
1995 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy (Úř. věst. L 63,
21.3.1995, s. 1), ve znění:
—

31995 R 0684: nařízení Rady (ES) č. 684/95 ze dne 27.3.1995
(Úř. věst. L 71, 31.3.1995, s. 3),

—

31995 R 1347: nařízení Rady (ES) č. 1347/95 ze dne 9.6.1995 (Úř.
věst. L 131, 15.6.1995, s. 1).

a)

V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

(EUR/ha)

1999/2000 a později

„1.
Pro každý hospodářský rok je stanoveno maximální zaru
čené množství (MZM) ve výši 4 517 223 tun dehydratovaného
krmiva, pro které může být poskytnuta podpora podle čl. 3 odst."

Španělsko

334,33

Madarsko

163,215

Francie
b)

V čl. 4 odst. 2 se tabulka nahrazuje tímto:

— metropolitní území

289,05

národní zaručené množství (NZM)

— Francouzská Guyana

395,40

Řecko
(v tunách)

HUBL
Česká republika

8 000
27 942

— oblasti Thessaloniki,
Serres, Kavala, Aitolia-Akarnania
a Fthiotida

393,82

Dánsko

334 000

— ostatní oblasti

393,82

Německo

421 000

Itálie

318,01

Portugalsko

318,53

Řecko

32 000

Španělsko

1 224 000

Francie

1455 000

Irsko

5 000

Itálie

523 000

Litva

650

Madarsko
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Spojené království

49 593
285 000

b)

V článku 6 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.
Stanoví se vnitrostátní základní plocha každého producent
ského členského státu. Pro Francii a Řecko se však stanoví dvě
základní plochy. Základní plochy se stanoví takto:

4 400
13 538
5 000

Španělsko:

104 973 ha

Madarsko:

3 222 ha

13100
3 000
11000
102 000

Francie:
— metropolitní území
— Francouzská Guyana

24 500 ha
5 500 ha

Řecko:
17.
31995 R 3072: Nařízení Rady (ES) č. 3072/95 ze dne 22. pro
since 1995 o společné organizaci trhu s rýží (Úř. věst. L 329,
30.12.1995, s. 18), ve znění:

— oblasti Thessaloniki,
Serres, Kavala, Aitolia, Akarnania a
Fthiotida

22 330 ha
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— ostatní oblasti

„Názvy .Budějovické pivo', .Českobudějovické pivo' a .Budějovický
měšťanský var' se zapisují jako chráněná zeměpisná označení
(CHZO) a zařazují se do přílohy v souladu se specifikacemi před
loženými Komisi. Tím není dotčena žádná ochranná známka piva
ani jiná práva, existující v Evropské unii ke dni přistoupení."

2 561 ha

Itálie:

239 259 ha

Portugalsko:

34 000 ha"
b)

18.
31996 R 1107: Nařízení Komise (ES) č. 1107/96 ze dne
12. června 1996 o zápisu zeměpisných označení a označení původu
podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS)
č. 2081/92 (Uř . vést. L 148. 21.6.1996. s. 1), ve znění:
—

31996 R 1263: nařízení Komise (ES) č. 1263/96 ze dne 1.7.1996
(Úř. věst. L 163. 2.7.1996. s. 19),

—

31997 R 0123: nařízení Komise (ES) č. 123/97 ze dne 23.1.1997
(Úř. vést. L 22. 24.1.199^. s. 19).

—

31997 R 1065: nanzení Komise (ES) č. 1065/97 ze dne 12.6.1997
(Úř. věst. L 156. 13.6.1997, s. 5),

—

31997 R 2325: nařízení Komise (ES) č. 2325/97
24.11.1997 (Úř. vést. L 322, 25.11.1997, s. 33),

—

31998 R 0134: nařízení Komise (ES) č. 134/98 ze dne 20.1.1998
(Úř. věst. L 15. 21.1 1998. s. 6),

—

31998 R 0644: nařízení Komise (ES) č. 644/98 ze dne 20.3.1998
(Úř. věst. L 87, 21.3.1998, s. 8),

ze

dne
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V příloze v části B se pod nadpis „Pivo" doplňují nové položky,
které znějí:
„ČESKÁ REPUBLIKA:
—

Budějovické pivo (CHZO)

—

Českobudějovické pivo (CHZO)

—

Budějovický měšťanský var (CHZO)".

19.
31996 R 1577: Nařízení Rady (ES) č. 1577/96 ze dne 30. čer
vence 1996, kterým se zavádí zvláštní opatření pro některé luskoviny
pěstované na zrno (Úř. věst. L 206, 16.8.1996, s. 4), ve znění:
—

31997 R 1826: nařízení Komise (ES) č. 1826/97 ze dne 22.9.1997
(Úř. věst. L 260, 23.9.1997, s. 11),

—

32000 R 0811: nařízení Rady (ES) č. 811/2000 ze dne 17.4.2000
(Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s' 1).

V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2.
Maximální zaručené plochy se stanoví na 162 529 hektarů pro
čočku a cizrnu a 259 473 hektarů pro vikev, jak je uvedeno v čl. 1
písm. c). Pokud během hospodářského roku nebude některá z těchto
maximálních ploch dosažena, převede se nevyužitý zůstatek podpory
na druhou maximální zaručenou plochu pro stejný hospodářský rok,
dříve než dojde k případnému překročení.".

—

31998 R 1549: narzení Komise (ES) č. 1549/98 ze dne 17.7.1998
(Úř. věst. L 202. 18.7.1998. s. 25).

—

31999 R 0083: nař.zení Komise (ES) č. 83/1999 ze dne 13.1.1999
(Úř. věst. L 8, 14.1.1999. s. 17).

—

31999 R 0590: nařízení Komise (ES) č.
18.3.1999 (Úř. věst. L "4. 19.3.1999, s. 8),

590/1999 ze dne

—

31999 R 1070: rařízení Komise (ES) č.
25.5.1999 (Úř. vést. L 130. 26.5.1999, s. 18),

1070/1999 ze dne

—

31997 R 2199: nařízení Rady (ES) č. 2199/97 ze dne 30.10.1997
(Úř. vést. L 303, 6.11.1997, s. 1).

—

32000 R 0813: nařízení Rady (ES) č. 813/2000 ze dne 174.2000
(Úř. vést. L 100, 20.4.2000, s. 5).

—

31999 R 2701: < nařízení Rady (ES) č. 2701/1999 ze
14.12.1999 (Úř. věst. L 327, 21.12.1999, s. 5).

—

32000 R 2703: nařízení Komise (ES) č. 2703/2000 ze dne
11.12.2000 (Úř. věs*. L 311. 12.12.2000, s. 25),

—

32000 R 2699: nařízení Rady (ES) č. 2699/2000 ze
4.12.2000 (Úř. věst. L 311. 12.12.2000, s. 9).

—

32001 R 0913: nařízení Komise (ES) č.
10.5.2001 (Úř. věst. L 129, 11.5.2001, s. 8),

dne

—

32001 R 1239: nařízení Rady (ES) č. 1239/2001 ze dnel9.6.2001
(Úř. věst. L 171, 26.6.2001, s. 1),

—

32001 R 1347: nařizení Rady (ES) č. 1347/2001 ze dne 28.6.2001
(Úř. věst. L 182, 5.7.2001, s. 3),

—

32002 R 0453: nařízení Komise (ES) č.
13.3.2002 (Úř. věst. L 72, 14.3.2002, s. 9).

—

32001 R 1778: nařízení Komise (ES) č. 1778/2001 ze dne
7.9.2001 (Úř. věst. I. 240. 8.9.2001, s. 6),

a)

V čl." 7 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

—

32002 R 0564: nařízení Komise (ES) č.
2.4.2002 (Úř. věst. L 86, 3.4.2002, s. 7),

—

32002 R 1829: nařízení Komise (ES) č. 1829/2002 ze dne
14.10.2002 (Úř. věs:. L 277, 15.10.2002, s. 10).

a)

V článku 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

913/2001 ze

20.
31996 R 2201: Nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října
1996 o společné organizaci trhů s výrobky zpracovanými z ovoce
a zeleniny (Úř. věst. L 297, 21.11.1996," s. 29), ve znění:

dne

dne

453/2002 ze dne

„Pro Kypr jsou hospodářské roky 1995/96, 1996/97 a 1999/2000
referenčními roky pro stanovení maximální zaručené plochy Spo
lečenství uvedené v prvním pododstavci.",

564/2002 ze dne

b)

V čl. 9 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
„Množství rozinek sultánek a rozinek korintek nakoupené v sou
ladu s odstavcem 2 nesmí přesáhnout 27 930 tun."
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Příloha III se nahrazuje tímto:

P Ř Í L O H A IH

Limity pro zpracování uvedené v článku 5

Čistá hmotnost čerstvých produktů
(v tunách)
Rajčata

Broskve

Hrušky

8 653 328

542 062

105 659

12 000

1 287

11

1 211 241

300 000

5 155

1 238 606

180 794

35 199

401 608

15 685

17 703

Itálie

4 350 000

42 309

45 708

Kypr

7 944

6

0

0

0

0

130 790

1616

1031

27 000

0

0

Nizozemsko

0

0

243

Rakousko

0

0

9

194 639

0

0

1 050 000

218

600

29 500

147

0

Limity Společenství
Česká republika
Řecko
Španělsko

Narodíní limit

Francie

Lotyšsko
Madarsko
Malta

Polsko
Portugalsko
Slovensko
0 = neuplatňuje se

21.
31996 R 2202: Nařízení Rady (ES) č. 2202/96 ze dne 28. října 1996, kterým se stanoví režim podpor Spole
čenství prío producenty některých citrusových plodů (Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 49), ve znění:

—

31999 R 0858: nařízení Rady (ES) č. 858/1999 ze dne 22.4.1999 (Úř. věst. L 108. 27.4.1999, s. 8),

—

32000 R 2699: nařízení Rady (ES) č. 2699/2000 ze dne 4.12.2000 (Úř. věst. L 311,12.12.2000, s. 9).

Příloha II se nahrazuje tímto:

P Ř Í L O H A II

Limity pro zpracování uvedené v článku 5
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Čistá hmotnost čerstvých produktů

(v tunách)

Pomeranče

Citrony

Grapefruity

Malé citrusové plody

1 518 982

513 650

22 000

390 000

Řecko

280 000

27 976

799

5 217

Španělsko

600 467

192 198

1 919

270 186

0

0

61

Itálie

599 769

290 426

3 221

106 428

Kypr

18 746

3 050

16 000

6 000

20 000

0

0

1 724

Limity Společenství

>.
P

árodn

Francie

z

Portugalsko

445

o = neuplatňuje se

22.
31998 R 1638: Nařízení Rady (ES) č. 1638/98 ze dne 20. čer
vence 1998. kterým se není nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné
organizace trhu s oleji a tuky (Úř. věst. 210, 28.7.1998, s. 32), ve
znění:

—

32001 R 1513: nařízení Rady (ES) č. 1513/2001 ze dne 23.7.2001
(Úř. věst. L 201. 26. .2001. s'. 4).
7

a)

pro plodiny na orné půdě v období tří po sobě následujících let
v období 1997 až 2001. Součet regionálních základních ploch pro
každý z těchto členských států nepřesahuje základní plochy uve
dené v příloze VI."

b)

V čl. 2 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
v případě České republik)', Kypru, Estonska, Lotyšska, Litvy,
Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska stanovením
referenčních výnosů na úrovních uvedených v příloze VI."

„Kypr, Malta a Slovinsko zavedou GIS nejpozději do 1. ledna
2005."

b)

V čl. 3 odst. 5 druhém pododstavci se doplňuje nová odrážka,
která zní:

V článku 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:
V čl. 3 odst. 7 se slova
nebo v Itálii a Španělsku výnos stano
vený v čl. 3 odst. 5..." nahrazují slovy:
„V rámci společné organizace trhu s oleji a tuky platné od 1. listo
padu 2001 nelze pěstitelům oliv vyplácet podporu pro další oli
vovníky a odpovídí.jící plochy osázené po 1. květnu 1998 pro
Společenství kromě Kypru a Malty, pro něž je tímto dnem 31. pro
sinec 2001, nebo plochy, ke kterým nebylo podáno prohlášení
o plodinách ke dni. který má být stanoven."

23.

31999 R 1251: Nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 ze dne

17. května 1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na
orné půdě (Úř. věst. L lčO. 26.6.1999. s. 1), ve znění:

—

nebo na Kypru, v České republice, v Estonsku, v Madársku,
v Itálii, v Lotyšsku, v Litvě, na Maltě, v Polsku, na Slovensku, ve
Slovinsku a ve Španělsku výnos stanovený v čl. 3 odst. 5..."

31999 R 2704: nařízení Rady (ES) č. 2704/1999 ze
14.12.1999 (Úř. věst L 32", 21.12.1999, s. 12),

d)

V článku 7 se mezi první a druhý pododstavec vkládá nový pod
odstavec, kterv zní:

dne

—

32000 R 1672: nařízení Rady (ES) č. 1672/2000 ze dne 27.7.2000
(Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s'. 13),

—

32001 R 1038: nařízení Rady (ES) č. 1038/2001 ze dne 22.5.2001
(Úř. věst. L 145, 31.5.2001. s. 16).

a)

V čl. 2 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro Českou repubbxu. Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko,
Maltu. Polsko, Slovinsko a Slovensko se regionální základní plocha
stanoví jako průměrný počet hektarů v rámci regionu určených

„Pro Lotyšsko, Litvu, Madarsko, Maltu, Polsko a Slovinsko se
žádosti o platby nesmějí podávat pro půdu, která byla k 31. pro
sinci 2000 stálou pastvinou, byla osázena trvalými kulturami nebo
stromy nebo byla využívána pro nezemědělské účely. Pro Sloven
sko se žádosti o platby nesmějí podávat pro půdu, která byla
k 31. prosinci 2001 stálou pastvinou, byla osázena trvalými kultu
rami nebo stromy nebo byla využívána pro nezemědělské účely.
Pro Estonsko se žádosti o platby nesmějí podávat pro půdu, která
byla k 1. říjnu 2002 stálou pastvinou, byla osázena trvalými kultu
rami nebo stromy nebo byla využívána pro nezemědělské účely.
Pro Českou republiku se žádosti o platby nesmějí podávat pro
půdu, která byla k 30. listopadu 2002 stálou pastvinou, byla osá
zena trvalými kulturami nebo stromy nebo byla využívána pro
nezemědělské účely. Pro Kypr se žádosti o platby nesmějí podávat
pro půdu, která byla k 1. prosinci 2002 stálou pastvinou, byla osá
zena trvalými kulturami nebo stromy nebo byla využívána pro
nezemědělské účely."
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e)
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V článku 7 se třetí a čtvrtý pododstavec nahrazují tímto:

i)

„Členské státy se rovněž mohou od prvního a druhého pododstavce odchýlit, aby byly vzaty v úvahu určité zvláštní okolnosti
týkající se některé z forem veřejné intervence, pokud v důsledku
této intervence zemědělec pěstuje plodiny na půdě, která byla
dříve považována za plochu, pro niž platbu obdržet nelze, tak,
aby mohl pokračovat ve své obvyklé zemědělské činnosti, a pokud
příslušná intervence spočívá v tom, že pro půdu, pro niž původně
bylo možné platby obdržet, již toto možné není, v důsledku čehož
se celkové množství ploch, pro něž lze platby obdržet, významně
nezvýší.

Doplňuje se nová příloha, která zní:

„PŘÍLOHA Ví

VNITROSTÁTNÍ Z Á K L A D N Í PLOCHY A REFERENČNÍ VÝNOSY
V ČESKÉ REPUBLICE, V ESTONSKU, NA KYPRU, V LOTYŠSKU,
V LITVĚ, V MAĎARSKU, NA MALTĚ, V POLSKU, VE SLOVINSKU
A NA SLOVENSKU

Základní plocha
(v hektarech)

Členské státy se navíc mohou v případech, které nespadají do
působnosti dvou předchozích pododstavců, odchýlit od prvního
a druhého pododstavce, pokud v plánu předloženém Komisi
prokáží, že celkové množství půdy, pro niž lze obdržet platby,
zůstává nezměněno."
f)

23.9.2003

Česká republika

2 253 598

4,20

362 827

2,40

79 004

2,30

443 580

2,50

Litva

1 146 633

2,70

Maďarsko

3 487 792

4,73

4 565

2,02

Estonsko
Kypr

V příloze II se doplňují slova:

Lotyšsko

„KYPR

Referenční výnos
(v tunách na hektar)

MAĎARSKO".
Malta
g)

Příloha III se nahrazuje tímto:

Polsko

9 454 671

3,00

„PŘÍLOHA 111

Slovinsko

'

125 171

5,27

Slovensko

1*003 453

4,06

M A X I M Á L N Í Z A R U Č E N É P L O C H Y , P R O N Ě Ž JE P O S K Y T O V Á N
PŘÍPLATEK K PLATBĚ N A P L O C H U PRO PŠENICI T V R D O U
(v

Řecko

617 000

Španělsko

594 000

Francie

208 000

Itálie

1 646 000

Kypr

6 183

Rakousko

7 000

hektarech)

24.
31999 R 1254: Nanzení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne
17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím
masem (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21), ve znění:

—

32001 R 1455: nařízení Rady (ES) č. 1455/2001 ze dne 28.6.2001
(Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 58),

—

32001 R 1512: nařízení Rady (ES) č. 1512/2001 ze dne 23.7.2001
(Úř. věst. L 201. 26.7.2001, s. 1),

—

32001 R 2345: nanzení Komise (ES) č.
30.11.2001 (Úř. věst. L 315, 1.1.2001, s. 29).

a)

V článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

118 000

Portugalsko
Maďarsko

2 500
2345/2001 ze dne

Příloha IV se nahrazuje tímto:

PŘÍLOHA

N
„2.
Členské státy přijmou nezbytná opatření, jejichž cílem je
zajistit, aby od 1. ledna 2000 celková výše práv na prémii na jejich
území nepřekročila vnitrostátní stropy stanovené v příloze II a aby
byly vytvořeny státní rezervy uvedené v článku 9. Česká republika,
Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko
a Slovensko přidělí chovatelům individuální stropy a vytvoří státní
rezervy z celkového množství práv na prémii vyhrazených pro
každý z těchto členských států, jak je stanoveno v příloze II, nej
později do jednoho roku ode dne přistoupení."

MAXIMÁLNÍ ZARUČENÉ PLOCHY, PRO N Ě Ž JE POSKYTOVÁNA
ZVLÁŠTNÍ PODPORA PRO PŠENICI T V R D O U
(v

Německo
Španělsko
Francie

hektarech)

10 000
4 000 .
50 000

Itálie

4 000

Maďarsko

4 305

Slovensko

4 717

Spojené království

5 000

b)

V čl. 11 odst. 3 sc doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko,
Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko jsou vnitrostátní stropy uve
deny v této tabulce.

Úřední věstník Evropské unie

23.9.2003

Porážková prémie:

g)

Býci, voli. krávy a jalo
vice

Telata od jednoho do
sedmi měsíců věku
o hmotnosti jatečně
upraveného těla nejvýše
160 kg
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Příloha I se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA

l

Z V L Á Š T N Í PRÉMIE
Česká republika
Estonsko

27 380

107 813

30 000

21000

Kypr

124 320

53 280

Litva

367484

244 200

Maďarsko

141 559

94 439

6 002

17

1 815 430

839 518

Slovinsko

161 137

35 852

Slovensko

204 062

62 841

Polsko

V čl. 16 odst. 1 p r v n í m pododstavci

Regionální stropy členských států podle čl. 4 odst. 4

—

Lotyšsko

Malta

c)

483 382

Belgie

235149

Česká republika

244 349

Dánsko

277 110

Německo

1 782 700

Estonsko

18 800

Řecko

143 134

Španělsko

713 999 0

Francie
Irsko

se doplňuje nová odrážka,

. 1 754 732 ( )
2

1 077 458

Itálie

598 746

Kypr

12 000

Lotyšsko

70 200

která zní:
Litva

„ — p r o Č e s k o u republiku, Estonsko. Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďar
sko, Maltu. Po.sko, Slovinsko a Slovensko: rovnající se stro
pům

stanoveným

v

příloze

I

nebo

průměrnému

počtu

porážek skotu samčího pohlaví b ě h e m let 2001, 2002 a 2003
podle údajů Eurostatu p r o tyto r o k y nebo z jakýchkoli jiných
úředních statistických informací zveřejněných p r o tyto roky
přijatých Komisí."

d)

V čl. 16 odst. 4 se doplňuje n o v ý pododstavec, který zní:

„Referenčními roky p r o Č e s k o u republiku, Estonsko, Kypr, L o t y š 
sko. U r v u . Maďarsko. Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko jsou
roky 2001. 2002 a 2003."

Lucembursko

18 962

Maďarsko

94 620

Malta

V č l . 17 odst. 2 se c o p l ň u j e n o v ý pododstavec, který z n í :

„Referenčními roky pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyš
sko, Litvu, Madarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko jsou
roky 1999, 2000 a 2001."

157 932

Rakousko

423 400

Polsko

926 000

Portugalsko

Slovensko

78 348

Finsko

250 000

Švédsko

250 000

(')

i)
1

„Článek 17a

Celkové výše uvedené v č l . 14 odst. 1 a m a x i m á l n í platba n a plo
ladu s plánem zvýšení s t a n o v e n ý m v článku l a nařízení Rady (ES)

č. 1259/1999."

3

92 276

Vkládá se n o v ý článek, který zní:

c h u n a hektar 350 eur uvedená v č l . 17 odst. 3 se uplatňují v s o u 

175 075 ( )

Slovinsko

(')
f)

3 201

Nizozemsko

Spojené království
e)

150 000

()
4

1 419 811 ( )
4

Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla stanovená v nařízení Rady (ES)
č. 1454/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opa
tření pro Kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských pro
duktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1601/92 (Poseican).
Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla stanovená v nařízení Rady (ES)
č. 1452/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opa
tření pro francouzské zámořské departementy týkající se některých
zemědělských produktů, mění směrnice 72/462/EHS a zrušují nařízení
(EHS) č. 525/77 a (EHS) č. 3763/91 (Poseidom).
Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla stanovená v nařízení Rady (ES)
č. 1453/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opa
tření pro Azory a Madeiru týkající se některých zemědělských pro
duktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1600/92 (Poseima).
S výjimkou extenzifikačního programu stanoveného v nařízení Rady
(ES) i. 101"'/94 ze dne 26. dubna 1994 o přeměně půdy, na které se
v současnosti pěstují plodiny na orné půdě, na půdu pro extenzivní
chov hospodářských zvířat v Portugalsku (Úř. věst. L 112, 3.5.1994,
s. 2). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2582/2001 (L'ř.
věst. L 345, 29.12.2001, s. 5).
Tento strop se dočasně zvyšuje o 100 000 kusů na 1 519 811 kusu až
do té doby, dokud se živá zvířata do šesti měsíců věku nebudou moci
vyvážet."
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Příloha II se nahrazuje tímto:

23.9.2003

„PŘÍLOHA IV

DOPLŇKOVÉ PLATBY

JŘÍLOHA

Celkové částky podle článku 14

II

(v milionech

eur)

2002 a následující roky
Belgie
Česká republika

PRÉMIE NA KRÁVY BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

Vnitrostátní stropy podle čl. 7 odst. 2 platné od 1. ledna 2000

Belgie

394 253

Česká republika (*)

90 300

8,776017

Dánsko .

11,8

Německo

88,4

Estonsko

1,13451

Řecko

3,8

Španělsko

33,1

Dánsko

112 932

Francie

93,4

Německo

639 535

Irsko

31,4

13 416

Itálie

65,6

138 005

Kypr

0,308945

Lotyšsko

1,33068

Estonsko (*)
Řecko

1441539

Španělsko (')
Francie ( )

3 779 866

Litva

4,942267

Irsko

1 102 620

Lucembursko

3,4

Itálie

621 611

Maďarsko

2,936076

Malta

0,0637

2

500

Kypr O
Lotyšsko (*)

19 368

Nizozemsko

25,3

Litva (*)

47 232

Rakousko

12,0

Lucembursko

18 537

Polsko

27,3

Maďarsko (*)

117 000

Malta (*)
Nizozemsko

Portugalsko

6,2

454

Slovinsko

2,964780

63 236

Slovensko

4,500535

Rakousko

325 000

Finsko

6,2

Polsko (*)

325 581

Švédsko

9,2

277 539

Spojené království

Portugalsko ( )
3

Slovinsko (*)

86 384

Slovensko (*)

28 080

Finsko

55 000

Švédsko
Spojené království
(*)
(')

()
2

(')

i)

39,4

155 000

25.
31999 R 1255: Nanzení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne
17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými
výrobky (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48), ve znění:

1 699 511

Použitelné ode dne přistoupení.
S výjimkou zvláštního stropu podle čl. 5 odst. 3 nařízení (ES)
č. 1454/2001 a zvláštní rezerv)' podle článku 2 nařízení (ES)
č. 1017/94.
S výjimkou zvláštního stropu podle čl. 9 odst. 4 písm. b) nařízení (ES)
č. 1452/2001.
S výjimkou zvláštního stropu podle čl. 13 odst. 3 a čl. 22 odst. 3
nařízení (ES) č. 1453/2001."

Příloha IV se nahrazuje tímto:

63,8

—

32000 R 0999: nařízení Komise (ES) č.
12.5.2000 (Úř. věst. L 114, 13.5.2000. s. 9),

999/2000 ze dne

—

32000 R 1040: nařízení Rady (ES) č.
16.5.2000 (Úř. věst. L 118, 19.5.2000, s. 1),

—

32000 R 1526: nařízení Komise (ES) č. 1526/2000 ze dne
13.7.2000 (Úř. věst. L 175, 14.7.2000, s. 55),

—

32000 R 1670: nařízení Rady (ES) č. 1670/2000 ze dne 20.7.2000
(Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 10),

1040/2000 ze

dne

23.9.2003
—

a)

1 ČŠ
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j

32002 R 0509: nařízení Komise (ES) č.
21.3.2002 (Oř. věst. L " 9 . 22.3.2002. s. 15).

509/2002 ze dne

V čl. 16 odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

365

Portugalsko

4.8

9,7

Slovinsko

1,45

2.9

4,35
7,9

14,5

Slovensko

2.6

5,2

Finsko

6.2

12,4

18.6

Švédsko

8.5

17,1

25,6

37.7

75,4

113.1

Spojené království
„Pro Českou repub.iku. Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Madarsko.
Maltu, Polsko. Slov:nsko a Slovensko se za období 12 měsíců uve
dené v předchozím pododstavci považuje období 2004/2005."

b)

26.
31999 R 1257: Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne
17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského
zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně
a zrušení některých nařízení (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80).

Vkládá se nový článek, který zní:

1. Za kapitolu IX hlavy II se vkládá nová kapitola, která zní:
„Článek 19a

„KAPITOLA IXa
Celkové výše uvedené v čl. 17 odst. 1, celkové výše prémie pro
mléčné výrobky a doplatku k prémii uvedené v čl 18 odst. 2
a maximální platba na plochu na hektar 350 eur uvedená v čl. 19
odst. 3 se uplatňují v souladu s plánem zvýšení stanoveným
v článku l a nařízení Rady (ES) č. 1259/1999."

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO NOVÉ ČLENSKÉ STÁTY

PODKAPITOLA I
DODATEČNÁ PODPORA PRO VŠECHNY NOVÉ ČLENSKÉ STÁTY

c)

Příloha I se nahrazuje tímto:
Článek 33a
„PŘÍLOHA

Obecná ustanovení

l

DOPLŇKOVÉ PLATBY: CELKOVÉ ČÁSTKY UVEDENÉ
V ČLÁNKU r
(vyjádřené v milionech eur)

2005

Belgie
Česká republika

8,6
6.9

2006

2007 a násle
dující kalen
dářní rok>'

17,1

25.7

13.87

20,8

Dánsko

11.5

23,0

34.5

Německo

"2,0

144,0

216,0

Estonsko

1,6

3,2

Řecko

1,6

3,3

4,9

Španělsko

14.4

28,7

43,1

Francie

62,6

125,3

187,9

Irsko

13,6

27,1

40,7

Itálie

25,7

51,3

77,0

Kypr

0,4

0,75

4,85

1,8

3,6

5,4

Litva

4,25

8,5

12,8

Lucembursko

0,7

1,4

2,1

Maďarsko

5.0

10,1

15,1

Malta

0.13

Nizozemsko
Rakousko
Polsko

Článek 33b
Podpora pro částečně soběstačná hospodářství procházející restruktura
lizací
1.
Podpora pro částečně soběstačná hospodářství
restrukturalizací přispívá k dosahování těchto cílů:

procházející

a)

ulehčuje obtíže při přechodu venkova vyplývající z toho. že
zemědělství a hospodářství venkova nových členských států jsou
vystavena konkurenčnímu tlaku jednotného trhu;

b)

usnadňuje a povzbuzuje
hospodářství.

restrukturalizaci dosud nerentabilních

1,1

Lotyšsko

0.25

Tato podkapitola stanoví podmínky, za kterých je na přechodná opa
tření rozvoje venkova v České republice. Estonsku, Kypru, Lotyšsku,
Litvě. Maďarsku, Maltě, Polsku. Slovinsku a Slovensku (dále jen .nové
členské státy') poskytována doplňková dočasná dodatečná podpora
k podpoře podle kapitol I až IX pro řešení zvláštních potřeb nových
členských států během programového období 2004-2006.

0,38

28.6

57,2

85,8

7,1

14,2

21,3

23.1

46.3

69.6

Pro účely tohoto článku se .částečně soběstačnými hospodářstvími'rozumějí hospodářství, která produkují především pro svou vlastní spo
třebu, ale rovněž uvádějí část svých výstupů na trh.
2.
Aby se na zemědělce
obchodní plán, který:

vztahovala

podpora,

musí

předložit

a)

prokazuje budoucí hospodářskou životaschopnost hospodářství;

b)

obsahuje podrobnosti o požadovaných investicích;
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popisuje zvláštní mimiky a cíle.

3.
Plnění obchodního plánu uvedeného v odstavci 2 se přezkoumá
po třech letech. Pokud cílů stanovených v plánu není v okamžiku tříle
tého přezkumu dosaženo, není poskytnuta žádná další podpora, ale
není požadováno navrácení již obdržených plateb.

4.
Podpora se vyplácí ročně v podobě paušální podpory až do maxi
mální částky, na kterou lze poskytnout podporu, stanovené v příloze II
po dobu nejvýše pěti let.

Článek 33c

c)

23.9.2003

stanovit společná pravidla pro informace o produkci se zvláštním
ohledem na sklizeň a dostupnost.

2.
Podpora je poskytována pouze seskupením producentů, která
jsou úředně uznána příslušnými orgány nových členských států mezi
dnem přistoupení a koncem programového období na základě vnitro
státního práva nebo práva Společenství.

3.
Podpora je poskytována v ročních splátkách po dobu prvních
pěti let po dni, kdy bylo seskupení producentů uznáno. Vypočítává se
na základě roční produkce seskupení uváděné na trh a nepřekračuje:

a)

5 % v prvním roce, 5 % v druhém roce, 4 % ve třetím roce, 3 % ve
čtvrtém roce a 2 % v pátém roce hodnoty produkce do 1 000 000
eur uvedené na trh a

b)

2,5 % v prvním roce, 2,5 % v druhém roce, 2,0 % ve třetím roce,
1,5 % ve čtvrtém roce a 1,5 % v pátém roce hodnoty produkce
přesahující 1 000 000 eur uvedené na trh.

Podpora na dodržování norem Společenství

1.
Zemědělcům v nových členských státech může být poskytována
podpora na pomoc při přizpůsobení se normám stanoveným Spole
čenstvím v oblasti životního prostředí; ochrany veřejného zdraví
a zdraví zvířat a rostlin; dobrých životních podmínek zvířat a bezpeč
nosti při práci až do doby, kdy musí být požadované normy splněny.

2.

Zemědělci mají nárok na podporu, pokud:

a)

požívají podporu na investici podle kapitoly I, která povede
k dodržování dané normy; nebo

b)

předloží plán na zdokonalení nebo z m ě n u svých postupů hospo
dářem vyžadované k dodržování daných minimálních norem,
který vypracuje nebo potvrdí osoba s uznávanou kvalifikací.

Podpora bude poskytována pouze zemědělcům, kteří jsou schopni pro
kázat, že jejich zemědělský podnik je hospodářsky životaschopný nebo
bude hospodářsky životaschopnými konci podpory.

3.
3.Podpora je poskytována jednou ročně na. sestupném základě,
který se rovnoměrně snižuje na nulu. Je vyplácena do okamžiku, ke
kterému musí být norma dodržena, a nejvýše po dobu 5 let.

Platba je stanovena na úrovni, která vylučuje nadměrné vyrovnání. Při
určování úrovně roční podpory se přihlíží k ušlému příjmu a k nákla
dům na dodatečné investice a práci.

Maximální částka, na kterou lze poskytnout podporu Společenství pro
první rok, je stanovena v příloze II. Nemůže-li být podpora vypočtena
na základě plochy, musí být stanovena jiná přiměřená částka v rámci
programování.

Článek 33d
Seskupení producentů

1.
Je poskytována paušální podpora na usnadnění zřizování
a správního provozu seskupení producentů, která mají za cíl:

a)

b)

přizpůsobit produkci a výstup producentů, kteří jsou členy těchto
seskupení, požadavkům trhu;

společně uvádět zboží na trh, včetně přípravy k prodeji, centrali
zaci prodeje a dodávky velkoodběratelům a

Podpora v žádném případě nepřesáhne maximální částky, na které lze
poskytnout podporu, stanovené v příloze II.

V případě Malty může být stanovena minimální podpora pro určité
odvětví produkce, v němž je celkový výstup mimořádně malý. Dotyčné
odvětví a úroveň podpory určí Komise.

Článek 33e
Technická pomoc

1.
Může být poskytována podpora na přípravu, monitorování, hod
nocení a kontrolní opatření, která jsou nezbytná k provádění progra
mových dokumentů rozvoje venkova.

2.

Opatření uvedená v odstavci 1 zahrnují zejména

a)

studie,

b)

opatření technické pomoci, výměnu zkušeností a
směrované na partnery, příjemce a širokou veřejnost,

c)

zavádění, provoz a propojení počítačových systému řízení, moni
torování a hodnocení,

d)

zdokonalování hodnotících metod a výměnu informací o praxi
v této oblasti.

informace

Článek 33/
Opatření typu Leader+

1.
Může být poskytována podpora na opatření, která se týkají získá
vání schopností za účelem přípravy venkovských společenství na vytvá
ření a provádění místních strategií rozvoje venkova.

Tato opatření mohou zejména zahrnovat

a)

technickou podporu studií místní oblasti a diagnostiky území
• s přihlédnutím k přáním vyjádřeným dotčeným obyvatelstvem,
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b)

informování a osvěm obyvatelstva, -aby bylo povzbuzeno k aktivní
účasti na procesu rozvoje,

c)

budování reprezentativních partnerství místního rozvoje,

d)

vypracovávání integrovaných strategií rozvoje,
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e) financování výzkurru a přípravu žádostí o podporu.
Článek 33i
2.
Může být poskyt ována podpora na přijímání integrovaných
územních strategií ro?voje venkova pilotní povahy, připravených
místními akčními skupinami v souladu se zásadami stanovenými
v bodech 12 a 14 oznámení Komise členským státům ze dne
14. dubna 2000, kterým se stanoví hlavní směry pro iniciativu Spole
čenství pro rozvoj venkova (Leader +) (*). Tato podpora je omezena na
regiony, které mají již dostatečnou správní kapacitu a zkušenost s opa
třeními typu místního rozvoje venkova.
3.
Místní akční skupiny uvedené v odstavci 2 se mohou účastnit
meziúzemních a mezinárodních akcí spolupráce v souladu se zásadami
stanovenými v bodech 15 až 18 oznámení Komise uvedeného
v odstavci 2.
4.
Novým členským státům a místním akčním skupinám bude
poskytnut přístup k Agtntuře pro sledování venkovských oblastí stano
vené v bodě 23 oznámení Komise uvedeného v odstavci 2.

Příplatky ke státní podpoře na Maltě

1.
Na Maltě může být poskytována podpora příjemcům zvláštní
dočasné státní podpory v rámci Zvláštního programu tržní politiky
pro maltské zemědělství (ZPTPMZ) stanoveného v příloze XI kapitole 4
(ZemédělstvO oddíle A bodě 1 tohoto aktu.

2.
Odchylně od čl. 3 3h odst. 3 nepřekročí celkový příspěvek Spole
čenství na podpory poskytované na Maltě podle tohoto článku
a článku 33h za jednotlivé roky 2004, 2005 a 2006 2 0 % ročního
přídělu daného roku. Avšak Malta může nahradit tyto roční sazby
20% následujícími sazbami: 2 5 % pro rok 2004. 2 0 % pro rok 2005
a 15 % pro rok 2006.

Článek 33g
Poradenské a školicí služby pro zemědělce
Kromě opatření uvedených ve třetí odrážce článku 33 je podpora
poskytována na poradenské a školicí služby pro zemědělce.

3.
Podpora poskytovaná podle tohoto článku se počítá jako zvláštní
dočasná státní podpora v rámci ZPTPMZ pro účely uplatňování maxi
málních částek stanovených v uvedeném programu.

Článek 33h
Příplatky k přímým plat ?ám
1.
Jako dočasné opa:ření zvláštní povahy může být poskytována
podpora zemědělcům, kterým lze poskytnout doplňkové vnitrostátní
přímé platby nebo podpory podle článku l c nařízení (ES)
č. 1259/1999 (") pouze v období 2004-2006.
2.
Podpora poskytnutá určitému zemědělci za roky 2004, 2005
a 2006 nepřesáhne rozdíl mezi:
a)

b)

úrovní přímých plateb použitelnou v nových členských státech
pro daný rok v souladu s článkem la nařízení (ES) č. 1259/1999
nebo čl. lb odst. 2 uvedeného nařízení a

Maltští zemědělci plně zaměstnaní v zemědělství

Je poskytována zvláštní dočasná podpora pro zemědělce plně
zaměstnané v zemědělství, aby se mohli přizpůsobit změnám tržního
prostředí vyplývajícím z odstranění dávek při přistoupení.

Podpora je vyplácena jednou ročně na sestupném základě po dobu
nevýše pěti let. Jsou navrhovány tři typy plateb:

40 % úrovně přímých plateb použitelné ve Společenství ve složení
k 30. dubnu 2004 v daném roce.

3.
Příspěvek Společenství na podporu poskytovanou podle tohoto
článku v novém členské-n státě za jednotlivé roky 2004, 2005 a 2006
nepřekročí 20 % jejich ročního přídělu. Avšak nové členské státy
mohou nahradit tyto roční sazby 20 % následujícími sazbami: 25 96
pro rok 2004, 20 % pro rok 2005 a 15 % pro rok 2006.
4.

Článek 33j

Podpora poskytovaná zemědělci podle tohoto článku se počítá:

a)

v případě Kypru jako doplňková vnitrostátní přímá podpora pro
účely uplatňování celkových částek uvedených v čL l c odst. 3
nařízení (ES) č. 125')/T999:

b)

v případě kteréhokoli jiného nového členského státu jako
doplňkové vnitrostátní přímé platby nebo podpory, podle okol
ností, pro účely uplatňování maximálních úrovní stanovených
v čl. l c odst. 2 naří;:ení (ES) č. 1259/1999.

a)

platba na hektar pro zavlažovanou půdu,

b)

platba na hektar pro nezavlažovanou půdu,

c)

platba na velkou dobytčí jednotku pro farmu s chovem hospo
dářských zvířat.

Platba bude stanovena v souvislosti s očekávaným poklesem příjmů ze
zemědělství v důsledku odstranění dávek a následného poklesu cen
zemědělské produkce. Platba bude stanovena na úrovni, která vylučuje
nadměrné vyrovnání, zejména ve vztahu ke státní podpoře pro kon
krétní produkty v rámci ZPTPMZ.
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Maximální částky, na které lze poskytnout podporu, na zemědělský
podnik pro uvedené tři kategorie plateb stanoví Komise.

zvýšena v případě opatření na zachování a ochranu kamenných zídek
na Maltě. Maximální částku na hektar, kterou lze vyplatit na základě
této odchylky, stanoví Komise.

PODKAPITOLA III

3.
Odchylně od čl. 31 odst. 1 může Estonsko poskytovat podporu
pro zalesnění opuštěné zemědělské půdy za podmínky, že tato půda
byla využívána v průběhu předchozích pěti let. V tom případě může
tato podpora zahrnovat pouze, kromě nákladů na výsadbu, roční pré
mii na hektar stanovenou v čl. 31 odst. 1 druhém pododstavci první
odrážce.

ODCHYLKY

Článek 33fe
Obecná ustanovení
V této podkapitole jsou stanoveny případy, ve kterých se členské státy
mohou odchýlit od kritérií pro poskytování podpor stanovených pro
opatření vymezená v kapitolách I, IV, V a VII.

Článek 331

(*) Úř. věst. C 139, 8.5.2000, s. 5.
(**) Nařízení (ES) č. 1259/1999 ze dne 17. května 1999, kterým se sta
noví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci spo• léčné zemědělské politiky (Úř . věst. L 160, 26.6.1999, s. 113).
Nařízení pozměněné nařízením (ES) č. 1244/2001 (Uř. věst.
L 173, 27.6.2001, s. 1)."

2. V čl. 34 druhém pododstavci se doplňuje nová odrážka, která zní:

Odchylky pro všechny nové členské státy
1.
Odchylné od čl. 5 první odrážky je investiční podpora poskyto
vána zemědělským podnikům, jejichž hospodářská životaschopnost na
konci provádění investice může být prokázána.

, — podmínky pro zvláštní opatření pro nové členské státy (kapitola
IXa)".

3. V článku 42 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
2.
Odchylně od čl. 7 druhého pododstavce je celková částka pod
pory na investice do zemědělských podniků, vyjádřená jako procentní
podíl objemu investic, na které lze poskytnout podporu, omezena
nejvýše na 5 0 % a ve z n e v ý h o d n ě n ý c h oblastech n a 6 0 %. Provádějí-li
investice mladí zemědělci uvedení v kapitole II, mohou tyto procentní
podíly dosáhnout nejvýše 55 % a ve znevýhodněných oblastech 65 %.
3.
Odchylně od čl. 26 odst. 1 druhé odrážky je investiční podpora
poskytována podnikům, kterým bylo poskytnuto přechodné období po
přistoupení, aby splnily minimální normy týkající se životního pro
středí, hygieny a dobrých životních podmínek zvířat. V tom případě
musí podnik dosáhnout souladu s dotyčnými normami do konce uve
deného přechodného období nebo do konce investičního období, podle
toho, co nastane dříve.

„Pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko,
Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko se plán rozvoje venkova vztahuje
na období tří let od 1. ledna 2004."

4. V čl. 44 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Madarsko, Malta,
Polsko, Slovinsko a Slovensko předloží plány rozvoje venkova nej
později šest měsíců po dni přistoupení."

5. V čl. 44 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
4.
Odchylně od čl. 29 odst. 5 se klasifikace oblastí s rizikem lesního
požáru předkládá jako součást plánu rozvoje venkova.

Článek 33m
Odchylky pro jednodivé nové členské státy
1.
Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhé odrážky se na zemědělce
v Litvě, kterým byla přidělena mléčná kvóta, vztahuje systém předčas
ného odchodu do důchodu za podmínky, že nedosáhli v době převodu
věku 70 let.

„Pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Madarsko,
Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko schválí Komise programové doku
menty rozvoje venkova postupem podle čl. 50 odst. 2 nařízení (ES)
č. 1260/1999 do šesti měsíců od předložení plánů v rozsahu, ve kte
rém konec období šesti měsíců nastane pro jednotlivé státy po dni při
stoupení."

6. V hlavě III se vkládá nová kapitola, která zní:

„KAPITOLA IVa
Na částku podpory se vztahují maximální částky stanovené v příloze
I tohoto nařízení a vypočítává se ve vztahu k velikosti mléčné kvóty
a k celkové zemědělské činnosti podniku.
Mléčné kvóty přidělené převodci se navracejí do rezervy národní
mléčné kvóty bez platby dodatečného vyrovnání.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENI PRO N O V É ČLENSKÉ STÁTY

Článek 47a

2.
Odchylně od článku 21 může Malta překročit hranici 10 % stano
venou pro celkový rozsah oblastí uvedených v článku 20.

1.

Podpora Společenství poskytovaná v nových členských státech na

Odchylně od čl. 24 odst. 2 může být maximální roční částka, na kte
rou lze poskytnout podporu Společenství, stanovená v příloze I

a)

opatření uvedená v čl. 35 odst. 1 a v čl. 35 odst. 2 druhé odrážce,
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b)

částečné soběstační hospodářství (článek 33b),

c)

plnění norem Společenství (článek 33c).

d)

seskupení producentů (článek 3 3d).

e)

technickou pomoc (článek 33e).

0

příplatky k přímým platbám (článek 33h),

g)

příplatky ke státní oodpoře na Maltě (článek 3 3i),

h)

maltské zemědělce plně zaměstnané v zemědělství (článek 33j)
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zavedení, včetně mechanismů nezbytných k řešení zvláštních prak
tických obtíží, přijaty postupem podle článku 13 nařízení (ES)
č. 1258/1999."
9.

V čl. 8 odst. 2 první odrážce, čl. 12 odst. 1, čl. 15 odst. 3, čl. 16
odst. 3 a čl. 31 odst. 4 se slova „v příloze" nahrazují slovy
„v příloze I" a dosavadní příloha se označuje jako příloha I.

10. Doplňuje se nová příloha, která zní:
„PŘÍLOHA II
Tabulka částek na zvláštní opatření pro nové členské státy

Částečně sobě
stačná hospo
dářství

Článek 33c

Plnění norem
Společenství

Článek 33d

Seskupení produ
centů

je financována ze záruční sekce EZOZF v souladu s touto kapito
lou:
2.
Podpora Společenství poskytovaná na opatření typu Leader-*- (člá
nek 33f) v oblastech spadajících pod cíl 2. je financována z orientační
sekce EZOZF.
3.
a)

b)

Předmět

Článek
Článek 33b

Následující ustanovení se nepoužijí:
články 149 až 153 nařízení Rady (ES) č. 1605/2002 ze dne
25. června 2002 o finančním nařízení pro souhrnný rozpočet
Evropských společenství (*)
čl. 35 odst. 1, čl. 35 odst. 2 druhá odrážka, čl. 36 odst. 2 a článek
47 tohoto nařízení

Článek 47b

(')

EUR
1 000 (')

200

na hospodářství
/ na rok
na hektar
v prvním roce

100 000

Pro první rok

100 000

Pro druhý rok

80 000

Pro třetí rok

60 000

Pro čtvrtý rok

50 000

Pro pátý rok

V případě Polska nepřesahuje maximální částka, na kterou lze poskytnout
podporu, 1 250 eur."

27.
31999 R 1259: Nařízení Rady (ES) č. 1259/1999 ze dne
17. května 1999, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy
přímých podpor v rámci společné zemědělské politik)' (Úř . věst.
L 160, 26.6.1999, s. 113), ve znění:

1.
Společenství přispívá na financování v souladu s články 29 až 32
nařízení (ES) č. 1260/1999.

—

32001 R 1244: nařízení Rady (ES) č. 1244/2001 ze dne 19.6.2001
(Úř. věst. L 173, 27.6.2001, s. 1)

Avšak v oblastech spadajících pod cíl 1, může finanční příspěvek Spo
lečenství dosáhnout 80 %.

a)

V článku 1 se slova „v příloze" nahrazují slovy „v příloze 1".

b)

Vkládají se nové články, které znějí:

Odchylně od čl. 30 odst. 2 nanzení (ES) č. 1260/1999 lze na výdaj
poskytnout podporu, pouze pokud byl příjemci podpory z opatření
podpory rozvoje venkova skutečné vyplacen po 31. prosinci 2003
a po dni. kdy byl Komisi předložen plán rozvoje venkova. Na výdaj lze
poskytnout podporu počínaje pozdějším z těchto dnů.
2.
Použijí se ustanovení nařízení (ES) č. 1258/1999 o financování
společné zemědělské politiky (**), s výjimkou článku 5 a čl. 7 odst. 2.

(*) Úř. věst. L 248.16.9.2002. s. 1.
(**) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 103."

„Článek la
Zavedení režimů podpor v nových členských státech

V České republice, v Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, v Litvě,
v Maďarsku, na Maltě, v Polsku, ve Slovinsku a na Slovensku (dále
jen ,nový členský stáťnebo ,nové členské státy') budou přímé
platby poskytované podle režimů podpor uvedených v článku 1
zavedeny v souladu s následujícím plánem zvýšení vyjádřených
jako procentní podíl používané úrovně plateb ve Společenství ve
složení k 30. dubnu 2004:

7. V čl. 49 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
25 % v roce 2004
„Pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko,
Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko se může záruční sekce EZOZF
účastnit financování hodnocení týkajících se rozvoje venkova v souladu
s kapitolou FVa. Na výdaje na předchozí hodnocení lze podporu
poskytnout, pokud byly zaplaceny od 1. ledna 2004."
8. V článku 50 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
„Odchylně od prvního pododstavce budou zvláštní finanční předpisy
pro nové členské státv a mechanismy nezbytné pro usnadnění jejich

30 % v roce 2005

35 % v roce 2006

40 % v roce 2007

50 % v roce 2008
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6.
Nebude žádná povinnost produkovat ani používat faktory
produkce. Zemědělci však mohou využívat půdu uvedenou
v odstavci 4 pro jakékoli zemědělské účely. V případě produkce
konopí kódu KN 5 302 10 00 se použijí čl. 5a odst. 2 nařízení (ES)
č. 1251/1999 (*) a článek 7b nanzení (ES) č. 2316/1999 (**)

8 0 % v roce 2011

9 0 % v roce 2012

Veškerá půda, pro kterou jsou poskytovány platby podle režimu
jednotné platby na plochu, musí být uchovávána v dobrém
zemědělském stavu slučitelném s ochranou životního prostředí.

100% od roku 2013

Článek 1b
Režim jednotné platby na plochu pro nové členské státy

1.
Nové členské státy se mohou nejpozději ke dni přistoupení
rozhodnout, že po dobu použitelnosti uvedenou v odstavci 9
nahradí platby podle režimů podpor uvedených v článku 1 jednot
nou platbou (dále jen jednotná platba na plochu'), jež bude vypoč
tena podle odstavce 2.

2.
Jednotná platba na plochu se provádí jednou ročně. Vypočte
se rozdělením ročního finančního rámce stanoveného podle
odstavce 3 na zemědělskou plochu každého nového členského
státu zjištěnou podle odstavce 4.

7.
Pokud by v určitém roce jednotné platby na plochu v někte
rém novém členském státě měly překročit jeho roční finanční
rámec, sníží se vnitrostátní částka na hektar použitelná v tomto
novém členském státě úměrně použitím koeficientu snížení.

8.
Pravidla Společenství týkající se integrovaného administra
tivního a kontrolního systému (dále jen .integrovaný systém") sta
noveného v nařízení (EHS) č. 3508/92 (***), a zejména v článku 2
uvedeného nanzení, se v nezbytném rozsahu použijí i na režim
jednotné platby na plochu. V souladu s tím každý nový členský
stát, který si jej zvolí:

—

připravuje a zpracovává roční žádosti zemědělců o podporu.
Tyto žádosti obsahují pouze údaje o žadatelích a o při
hlášených zemědělských pozemcích (identifikační číslo a plo
cha);

—

zavede systém identifikace zemědělských pozemků, aby zaji
stil, že pozemky, na které byly podány žádosti o podporu, lze
určit a zjistit jejich plochu, že tyto pozemky zahrnují
zemědělskou půdu a že na ně nebyla podána žádná jiná
žádost;

3.
Pro každý nový členský stát stanoví Komise roční finanční
rámec:
—

jako souhrn prostředků, které budou dostupné na daný kalen
dářní rok pro poskytování přímých plateb v nových členských
státech podle režimů podpor uvedených v článku 1,

—

podle odpovídajících pravidel Společenství a na základě kvan
titativních ukazatelů, jako jsou základní plochy, stropy prémií
a maximální zaručená množství (MZM), blíže určených v aktu
o přistoupení pro jednotlivé režimy podpor, a

—

disponují počítačovou databází
pozemků a žádostí o podporu;

upravený s použitím odpovídajících procentních podílů uve
dených v článku l a pro postupné zavedení přímých plateb.

—

prověřují žádosti o podporu v souladu s články 7 a 8 nanzení
(EHS) č. 3508/92.

—

4.
Zemědělskou plochou nového členského státu pro účely
režimu jednotné platby na plochu se rozumí ta část jeho
využívané zemědělské plochy, která byla uchovávána v dobrém
zemědělském stavu k 30. červnu 2003, bez ohledu na to, zda byla
k tomuto dni využívána k zemědělské produkci, případně upra
vená v souladu s objektivními kritérii, která stanoví nové členské
státy po schválení Komisí.

zemědělských

podniků,

Uplatňováním režimu jednotné platby na plochu není nijak
dotčena povinnost kteréhokoli nového členského státu zavést pra
vidla Společenství o identifikaci a registraci zvířat stanovená
směrnicí 92/102/EHS (****) a nařízením (ES) č. 1760/2000 (***").

5.
Platby podle režimu jednotné platby na plochu lze poskyto
vat na všechny zemědělské pozemky odpovídající kritériím stano
veným v odstavci 4.

9.
Každý nový členský stát může používat režim jednotné
platby na plochu do konce roku 2006 s možností dvojího pro
dloužení o jeden rok na žádost nového členského státu. Aniž je
dotčen odstavec 11, může každý nový členský stát rozhodnout
o ukončení používání tohoto režimu na konci prvního nebo dru
hého roku doby použitelnosti. Nové členské státy oznámí svůj
záměr ukončit používání tohoto režimu Komisi nejméně dva
měsíce před koncem posledního roku používání.

Minimální velikost plochy na podnik, na kterou lze žádat o platby,
činí 0,3 ha. Každý nový členský stát se však může na základě
objektivních kritérií po schválení Komisí rozhodnout, že stanoví
minimální velikost na vyšší úrovni, nejvýše však 1 ha.

10.
Před koncem doby použitelnosti režimu jednotné podpory
na plochu vyhodnotí Komise připravenost daného nového člen
ského státu plně uplatňovat režimy podpor uvedené v článku 1.

.Využívanou zemědělskou plochou' se rozumí celková plocha orné
půdy, trvalých pastvin, trvalých kultur a zelinářských zahrad, jak
je vymezuje Komise (Eurostať) pro své statistické účely.
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Do konce doby použitelnosti režimu jednotné platby na plochu
musí nové členské státy zejména učinit všechna nezbytná opatření
ke zřízení integrovaného systému stanoveného v nařízení (EHS)
č. 3508/92 pro rádné fungování režimů podpor uvedených
v článku 1 v tehdy použitelné podobě.

11.

Komise na zj.kladě svého hodnocení:

prohlásí, že navý členský stát může vstoupit do systému
režimů podpor uvedených v článku 1 uplatňovaného ve stá
vajících členských státech,

nebo

b)

rozhodne o prodloužení použitelnosti režimu jednotné platby
na plochu novým členským státem na dobu považovanou za
nezbytnou, aby mohly být zavedeny a řádně fungovaly
nezbytné řídicí a kontrolní postupy.

Do konce pětileté doby využívání režimu jednotné platby na plo
chu (tj. roku 2008) se použijí procentní podíly stanovené v článku
la. Je-li použitelnost režimu jednotné platby na plochu pro
dloužena přes tem 3 den na základě rozhodnutí přijatého podle
písmene b), použije se procentní podíl stanovený v článku l a pro
rok 2008 až do kcnce posledního roku použitelnosti režimu jed
notné platby na plechu.

12.
Po konci doby použitelnosti režimu jednotné platby na plo
chu budou uplatňovány režimy podpor uvedené v článku 1 podle
odpovídajících pravidel Společenství a na základě kvantitativních
ukazatelů, jako JSOJ základní plochy, stropy prémií a maximální
zaručená množství (MZM), blíže určených v aktu o přistoupení
.pro jednotlivé režimy podpor, aniž jsou dotčeny možné změny
vyplývající ze změn odpovídajících právních předpisů Společenství.
Následně se použijí procentní podíly stanovené v článku l a pro
odpovídající rok)'.

Nové

2.
Nové členské státy budou mít na základě zmocnění Komise
možnost doplňovat přímou podporu vyplácenou zemědělci podle
kteréhokoli režimu SZP uvedeného v příloze I až do:

5 5 % úrovně přímých plateb ve Společenství ve složení
k 30. dubnu 2004 v roce 2004, 60 % v roce 2005 a 65 %
v roce 2006 a od roku 2007 až do 30 procentních bodů nad
použitelnou úrovní uvedenou v článku l a v daném roce.
Česká republika však může v odvětví bramborového škrobu
přímé platby po celou dobu jejich postupného zavádění
doplňovat do 100 % úrovně přímých plateb ve Společenství
ve složení k 30. dubnu 2004 v daném roce,

nebo

Před koncem prodbužené doby použitelnosti uvedené v písmenu
b) se použije odstavec 11.

13.

371

členské

státy

podrobně

informují

Komisi

o

celkové úrovně přímé podpory na základě produktu, na kte
rou by měl zemědělec nárok pro daný produkt v daném
novém členském státě v kalendářním roce 2003 podle vnitro
státního režimu podobného SZP, zvýšené o 10 procentních
bodů. Pro Litvu je však referenčním rokem kalendářní rok
2002 a pro Slovinsko činí uvedené zvýšení 10 procentních
bodů v roce 2004, 15 procentních bodů v roce 2005, 20 pro
centních bodů v roce 2006 a 25 procentních bodů od roku
2007.

Pro každý dotčený režim SZP si mohou nové členské státy zvolit
jednu ze dvou uvedených alternativ.

Celková přímá podpora, kterou lze zemědělci poskytnout
v nových členských státech po přistoupení podle odpovídajícího
režimu EU, včetně všech doplňkových vnitrostátních přímých pla
teb, nesmí přesáhnout úroveň přímé podpory, na kterou by měl
zemědělec nárok podle odpovídajícího režimu EU používaného
pro členské státy ve Společenství ve složení k 30. dubnu 2004.

3.
Kypr může doplňovat
přímou podporu
vyplácenou
zemědělci podle kteréhokoli režimu SZP uvedeného v příloze I do
celkové výše podpory, na kterou by měl zemědělec nárok na
Kypru v roce 2001.

opa

třeních, která přijmou k provedení tohoto článku, a zejména
o opatřeních přijatých podle odstavce 7.

14.
Režim jednotné platby na plochu se považuje za intervenci
ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. b) a čl. 2 odst. 2 nařízení (ES)
č. 1258/1999 (
*).

Článek lc

Kyperské orgány zajistí, že celková přímá podpora, která je
zemědělci poskytnuta na Kypru po přistoupení podle odpovídají
cího režimu EU, včetně všech doplňkových vnitrostátních přímých
plateb, v žádném případě nepřesáhne úroveň přímé podpory, na
kterou by měl zemědělec nárok podle tohoto režimu v daném roce
ve Společenství ve složení k 30. dubnu 2004.

Celkové částky poskytovaných doplňkových vnitrostátních podpor
jsou uvedeny v příloze IL

Doplňkové vnitrostátní přímé platby v nových členských státech

1.
Pro účely tohoto článku se .vnitrostátním režimem pod
obným SZProzumí jakýkoli vnitrostátní režim přímých plateb
použitelný přede dnem přistoupení nových členských států, podle
kterého byla zemědělcům poskytována podpora v souvislosti
s produkcí, na niž se vztahuje některý z režimů přímých plateb
EÚ uvedených v příloze I.

Poskytované doplňkové vnitrostátní podpory budou upraveny,
pokud to bude nezbytné v důsledku vývoje společné zemědělské
politiky.

Odstavce 2 a 5 se na Kypr nepoužijí.
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4.
Pokud se nový členský stát rozhodne používat režim jed
notné platby na plochu, může tento nový členský stát poskytovat
doplňkovou vnitrostátní přímou podporu za podmínek uvedených
v odstavcích 5
a 8.

Poskytované státní podpory budou upraveny, pokud to bude
nezbytné v důsledku vývoje společné zemědělské politiky. Pokud
se takové úpravy ukáží nezbytné, budou výše podpor nebo pod
mínky pro jejich poskytování změněny na základě rozhodnutí
Komise.

5.
Celková částka doplňkové vnitrostátní podpory poskytnuté
v určitém roce pro určité odvětví při použití režimu jednotné
platby na plochu je omezena zvláštním odvětvovým finančním
rámcem. Tento rámec se rovná rozdílu mezi:

Kypr podává Komisi roční zprávu o provádění opatření o státní
podpoře s uvedením formy a částek této podpory pro jednotlivá
(pod)odvětví.

—

celkovou částkou podpory pro odvětví, vyplývající z použití
první nebo druhé odrážky odstavce 2, a

—

celkovou částkou přímé podpory, jež by byla dostupná
v daném novém členském státě pro totéž odvětví v daném
roce podle režimu jednotné platby na plochu.

10.
Lotyšsko může kromě doplňkových vnitrostátních přímých
plateb poskytovat přechodnou a sestupnou vnitrostátní podporu
do konce roku 2008. Tato státní podpora bude poskytována
v podobě obdobné podpoře Společenství, například v podobě
oddělených plateb.

Lotyšsko může poskytovat státní podporu (pod)odvětvím uve
deným v příloze IV až do výší uvedených ve zmíněné příloze.
6.
Nový členský stát může na základě objektivních kritérií po
zmocnění Komisí rozhodnout o částkách poskytované doplňkové
vnitrostátní podpory.

7.

Poskytované státní podpory budou upraveny, pokud to bude
nezbytné v důsledku vývoje společné zemědělské politiky. Pokud
se takové úpravy ukáží nezbytné, budou výše podpor nebo pod
mínky pro jejich poskytování změněny na základě rozhodnutí
Komise.

Zmocnění Komisí:

—

v případě použití odst. 2 druhé odrážky blíže určí odpoví
dající vnitrostátní režimy přímých plateb podobné SZP,

Lotyšsko podává Komisi roční zprávu o provádění opatření
o státní podpoře s uvedením formy a částek této podpory pro
jednotlivá (pod)odvětví.

—

vymezí úroveň, do které může být doplňková vnitrostátní
podpora vyplácena, sazbu doplňkové vnitrostátní podpory
a případně podmínky pro její poskytování,

—

je uděleno s výhradou jakýchkoli změn, které mohou být
nezbytné v důsledku vývoje společné zemědělské politiky.

(*) Nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 ze dne 17. května 1999
o režimu podpor pro producenty některých plodin na
orné půdě (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 1).
(**) Nanzení Komise (ES) č. 2316/1999 ze dne 22. října 1999,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nanzení Rady (ES)
č. 1251/2000 o režimu podpor pro producenty některých
plodin na orné půdě (Úř. věst. L 280, 23.10.2001. s. 43).
(***) Nařízení Rady (EHS) č. 3508/92 ze dne 27. listopadu
1992 o zavedení integrovaného adrninistratívního a kon
trolního systému pro některé režimy podpor Společenství
(Úř. věst. L 355, 5.12.1992, s. 1).
(**") Směrnice Rady 92/102/EHS ze dne 27. listopadu 1992
o identifikaci a registraci zvířat (Úř. věst. L 355,
5.12.1992, s. 32).
(**•**) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1760/2000 ze
dne 17. července 2000 o systému identifikace a registrace
skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího
masa a o zrušení nařízení Rady č. 820/97 (Úř. věst.
L 204, 11.8.2000, s. 1).
(»*****) Nanzení Rady (ES) č. 1258/1999 ze dne 17. května 1999
o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst.
L 160, 26.6.1999, s. 103)."

8.
Žádné doplňkové vnitrostátní platby ani podpory nejsou
poskytovány pro zemědělské činnosti, na které se vztahuje některá
společná organizace, trhu a které nejsou přímo podporovány reži
mem podpor uvedeným v článku 1.

9.
Kypr může kromě doplňkových vnitrostátních přímých pla
teb poskytovat přechodnou a sestupnou vnitrostátní podporu do
konce roku 2010. Tato státní podpora bude poskytována v podobě
obdobné podpoře Společenství, například v podobě oddělených
plateb.
c)

S ohledem na povahu a výši vnitrostátní podpory poskytnuté
v roce 2001 může Kypr poskytovat státní podporu (pod)odvětvím
uvedeným v příloze III až do výší uvedených ve zmíněné příloze.

V článku 2a se doplňuje nový odstavec, který zní:

,8.

Zjednodušený režim se nevztahuje na nové členské státy.'
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V článku 11 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

změny přílohy I, které se mohou ukázat nezbytné s ohledem
na kritéria stanovená v článku 1. a

„4.

případně prováděcí pravidla k tomuto nařízení, včetně
zejména opatření nezbytných k zamezení obcházení článků 3
a 4 a opatření k článku 7.

—

—

V souladu s odstavcem 2 Komise přijme:
prováděcí pravidla k článku 2a. včetně případných odchylek
od odpovídajících nařízení a nařízení (EHS) č. 3508/92 (*),
která jsou nezbytná k dosažení cíle zjednodušení, zejména
týkající se podmínek pro způsobilost k obdržení podpor, dne
použitelnosti a plateb a kontrolních ustanovení, jakož i pravi
dla k zamezení dvojitých nároků týkajících se plochy a pro
dukce, na kteroa se vztahuje zjednodušený režim,

(*) Nařízení Rady (EHS) č. 3508/1992 ze dne 27. listopadu 1992
o zavedení integrovaného administrativního a kontrolního
systému pro některé režimy podpor Společenství (Úř. vést.
L 355, 5.12.1992, s. 495). Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 495/2001 (Úř . vést. L 72, 14.3.2001, s. 6)."

prováděcí pravidla k režimu jednotné platby na plochu stano
venému v článku lb.

f)

e)

Nadpis přílohy se nahrazuje nadpisem „Příloha T.

Doplňují se tyto přílohy:
„PŘÍLOHA 11
Tabulka 1:
Kypr Doplňkové vnitrostátní přímé platby, pokud se uplatňuje běžný režim pro přímé platby

Rozfázování v procentech:

25%

30%

35%

40%

50%

60%

'0 %

80%

90%

Odvětví

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

913 822

7 386 234

6 858 646

6 331 058

5 275 881

4 220 705

3 165 529

2 110 353

1 055 176

2 269 470

2 118 172

1 966 874

1 815 576

1 512 980

1 210 384

907 78S

605192

302 596

30 228

28 273

26 318

24 363

20 363

16 362

12 272

8 181

4 091

0

899 576

1 572 371

2 178 000

1 815 000

1 452 000

1 089 000

726 000

363 000

Hovězí maso

3 456 709

3 226 262

2 995 814

2 765 367

2 304 473

1 843 578

1 382 684

921 789

460 895

Skopové a kozí maso

8 267 087

7 715 948

7 164 809

6 613 669

5 511 391

4 409113

3 306 835

2 204 556

1 102 278

Olivový olej

5 951 250

5 554 500

5 157 750

4 761 000

3 967 500

3 174 000

2 380 500

1 587 000

793 500

?82 513

730 345

678 178

626 010

521 675

417 340

313 005

208 670

104 335

3 290 625

3 071 250

2 851 875

2 632 500

2 193 750

1 755 000

1 316 250

877 500

0

104 393

86 562

68 732

50 901

15 241

0

0

0

0

Celkem 32 066 096

30 817 121

29 341 366 27 798 445 23 138 253 18 498 483 13 873 862

9 249 241

4185 871

Plodiny pěstovaná na orné
půdě (vyjma pšenici trvdoul
Pšenice tvrdá

n

Luskoviny
Mléko a mléčné výrobky

Tabák
Banány
Sušené hrozny

Tabulka 2:
Kypr: Doplňkové vnitrostátní přímé platby, pokud se uplatňuje režim jednotné platby na plochu pro přímé platby

Odvětví

2004

2005

2006

2007

2008

Plodiny pěstované na orné půdě (vyjma
pšenici tvrdou)

6182 503

3 997 873

2 687 095

1 303 496

0

Pšenice tvrdá

2 654 980

2 469 490

2 358 196

2 240 719

2 018131

27 346

20 566

16 498

12 204

4 068

0

1 165 968

2 365 032

3 566 500

3 548 500

4 608 945

4 608 945

4 608 945

4 608 945

4 608 945

10 932 782

10 887 782

10 860 782

10 832 282

10 778 282

Luskoviny
Mléko a mléčné výrobky
Hovězí maso
Skopové a kozí maso
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|~ČŠ

Odvětví

2004

23.9.2003

2005

2006

7 215 000

6 855 000

6 639 000

6 411 000

5 979 000

182 325

176 715

173 349

169 796

163 064

Banány

4 368 300

4 358 700

4 352 940

4 346 860

4 335 340

Tabák

1 049 000

1 046 750

1 045 400

1 043 975

1 041 275

37 221 182

35 587 790

35 107 238

34 535 778

32 476 606

Olivový olej
Sušené hrozny

Celkem

PŘÍLOHA

2007

2008

III

Státní podpora Kypr

Odvětví

2004

2005

2006

2007

2008

2010

2009

Obiloviny (vyjma pšenici tvrdou)

7 920 562

6 789 053

5 657 544

4 526 035

3 394 527

2 263 018

1 131509

Mléko a mléčné výrobky

7 122 260

5 066 822

3 359 449

1 995 577

1 496 683

997 789

498 894

227103

194 660

162 216

129 773

97 330

64 887

Skopové a kozí maso

3 597 708

3 083 750

2 569 791

2 055 833

1 541 875

1 027 917

513 958

Vepřové maso

9 564120

8 197 817

6 831 514

5 465 211

4 098 909

2 732 606

1 366 303

Drůbeží maso a vejce

3 998 310

3 427 123

2 855 936

2 284 749

1 713 561

1 142 374

571 187

15 077 963

12 923 969

10 769 974

8 615 979

6 461 984

4 307 990

2 153 995

Olivový olej

7 311 000

6 266 571

5 222 143

4177 714

3 133 286

2 088 857

1 044 429

Stolní hrozny

3 706 139

3 176 691

2 647 242

2 117 794

1 588 345

1 058 897

529 448

411 102

352 373

293 644

234 915

176 187

117458

58 729

445 500

381.857

318 214

254 571

190 929

127 286

63 643

Ovoce listnatých stromů včetně peckovic

9 709 806

8 322 691

6 935 576

5 548 461

4 161 346

2 774 2 30

1 387 115

Mandle

2 531 871

2170175

1 808 479

1 446783

1 085 088

723 392

361696

517 500

443 571

369 643

295 714

221 786

147 857

73 929

72 140 945

60 797 123

49 801 366

39 14911

29 361 833

19 574 556

9 754 835

Hovězí maso

Víno

Zpracovaná rajčata
Banány

Rohovník obecný

Celkem

PŘÍLOHA

JV

Státní podpora Lotyšsko
Odvětví

2004

Len

654 000

Mléko a mléčné výrobky

5 236 000

2005

523 200

—

2006

2007

2008

392 400

261 600

130 800

—

—

—

Vepřové maso

204 000

163 200

122 400

81 600

40 800

Skopové a kozí maso

107 000

85 600

64 200

42 800

21400

Osivo

109 387

87 510

66110

44 710

23 310

6 310 387

859 510

645 110

430 710

216 310"

Celkem
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„jakostní víno s. o. .Tokaji eszencia' pocházející z Maďarska se
nepovažuje za částečně zkvašený hroznový mošt."

28.
31999 R 1493 Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne
17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (Uř. věst. L 179,
14.7.1999. s. 1). ve znění:

—

32000 R 1622: nařízení Komise (ES) č.
24.7.2000 (Úř. věst L 194, 31.7.2000, s. 1),

1622/2000 ze dne

h)

V příloze III (Vinařské zóny):

—
—

—

a)

32000 R 2826: nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 ze dne
19.12.2000 (Úř. věn. L 328, 23.12.2000, s. 2),

32001 R 2585: nařízení Rady (ES) č. 2585/2001
19.12.2001 (Úř. vést. L 345. 29.12.2001, s. 10).

ze

dne
—

v bodě 2 se doplňují nová písmena, která znějí:

„d) v České republice, Morava: plochy vinic ve vinařských
oblastech: brněnská, bzcnecká, mikulovská, muténická,
velkopavlovická, znojemská, strážnická, kyjovská, uher
skohradišťská, Podluží a plochy vinic v oblastech neza
hrnutých v bodě 1 písm. d):

V čl. 1 odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

V čl. 5 odst. 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„d) pro Kypr práva na novou výsadbu 2000 ha pro výrobu
jakostního vína ze státní rezervy Kypru existující před přistou
pením. Kypr poskytne Komisi seznam regionů, kterým budou
přidělena právj. na novou výsadbu z této státní rezervy."

c)

v bodě 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

,,d) v České republice, Čechy: pražská, mělnická, roudnická,
žernosecká, mostecká, čáslavská"

„Při přistoupení bude rozhodnuto, zda bude Polsko zařazeno do
vinařské zóny A v příloze III."

b)

375

e)

na Slovensku: vinařské oblasti Malých Karpat, jižního Slo
venska. Nitry, středního Slovenska a východního Sloven
ska a vinařské oblasti nezahrnuté v bodě 3;

0

ve Slovinsku plochy vinic v oblasti Podravje: ljutomerskoormoški vinorodni okoliš, mariborski vinorodni okoliš,
radgonsko-kapelski vinorodni okoliš, šmarsko-virštajnski
vinorodni okoliš, vinorodni okoliš Haloze, prekmurski
vinorodni okoliš, vinorodni okoliš Srednje Slovenské
gorice, v oblasti Posavje: bizeljsko-sremiški vinorodni
okoliš, vinorodni okoliš Bela krajina, vinorodni okoliš
Dolenjska a plochy vinic v oblastech nezahrnutých
v bodě 5 písm. d).";

V článku 6 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4.
Pro Českou republiku se nově vytvořená práva na výsadbu
přidělují na výrobu jakostních vín s. o. až do 2 96 celkové plochy
vinic obhospodařované v České republice k 1. květnu 2004. Tato
práva se přidělují do státní rezervy, na niž se vztahuje článek 5.

Pro Maltu se nově vytvořená práva na výsadbu přidělují na výrobu
jakostních vín s. o. až do 1 000 ha celkové osazené plochy vinic
obhospodařované r a Maltě. Tato nově vytvořená práva na výsadbu
budou využita nejpozději ve vinařském roce 2005/2006. Nebudou-li tato práva využita do vinařského roku 2005/2006, budou
přidělena do rezervy, na niž se vztahuje článek 5."

—

v bodě 3 se doplňuje nová věta, která zní:

„Na Slovensku tokajská oblast.":

—

v bodě 4 se doplňuje nová věta, která zní:

„V Maďarsku všechny plochy vinic":
d)

V čl. 19 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

—

„Pokud bude Polsko zařazeno do vinařské zóny podle čl. 1 odst. 3,
označí při přistoupení odrůdy vína vhodné pro výrobu jedno
tlivých jakostních vín vyráběných na jeho území."

e)

V článku 27 se odVavec 7 nahrazuje tímto:

„7.
Každá fyzická nebo právnická osoba či jejich seskupení,
která zpracovává hrozny sklizené ve vinařské zóně a nebo
v německé části vinařské zóny b nebo zpracovává hrozny sklizené
v Rakousku nebo v České republice, musí pod kontrolou a za pod
mínek, jež budou stanoveny, odstranit vedlejší produkty vznikající
při tomto zpracování."

v bodě 5 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„d) ve Slovinsku plochy vinic v oblasti Přímořská: vinorodni
okoliš Goriška Brda, vinorodni okoliš Vipavska dolina,
koprski vinorodni okoliš a vinorodni okoliš Kras.":

—

v bodě 6 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Na Kypru zahrnuje vinařská zóna C III a) plochu vinic
umístěnou v nadmořské výšce nad 600 metrů.";

—

v bodě 7 se doplňují nová písmena, která znějí:

f)

V čl. 44 odst. 6 a 13 se slova „ve Spojeném království a Irsku"
nahrazují slovy „ve Spojeném království. Irsku a Polsku".

„f)

na Kypru plochy vinic umístěné v nadmořské výšce do
600 metrů;

g)

V bodě 3 přílohy I se doplňuje nová věta. která zní:

g)

plochy vinic na Maltě."
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la tierra', .vinho regional'. .regional wine', .landwijn', .geograafilise táhistusega lauavein', .tájbor', jnbid tradizzjonali tal-lokal',
.zemské víno', .deželno vino PGO' nebo .deželno vino s při
znáno geografsko oznako': pokud je některý z výrazů použit,
není povinné označení .stolní víno'."

V bodě 4 přílohy IV se doplňuje nové písmeno, které zní:

„d) přelévání kalů nebo matolin vínem nebo lisování rmutu aszú,
je-li tento postup tradičně používán k výrobě .Tokaji fordítás'
a .Tokaji máslás' v maďarské oblasti Tokajhegyalja za pod
mínek, které budou určeny."

m) V příloze VII:

j)

V příloze V:

—

—

v části A bodě 2 písm. b) se doplňuje nová odrážka, která zní:
„Polsku je povoleno zachovat používání složeného názvu
.Polskie wino/Polish wine' pro zkvašené výrobky kódu KN
2206 ze zahuštěné hroznové šťávy nebo zahuštěného hrozno
vého moštu a z hroznové šťávy nebo hroznového moštu. Tyto
výrobky, označované na etiketě jako .Polskie wino/Polish
wine', budou uváděny na trh pouze v Polsku."

„ — pro tokajská jakostní vína s. o. pocházející z Maďarska,
pro která jsou v souladu s maďarskými předpisy použita
označení Tokaji édes szamorodni' nebo Tokaji aszú'.";

—

v části A bodě 2 písm. d) se doplňují slova:
n)
„a pro jakostní vína s. o. pocházející z Maďarska, pro která
jsou v souladu s maďarskými předpisy použita označení
Tokaji máslás', Tokaji fordítás', .Tokaji aszúeszencia', Tokaji
eszencia', Aszúboťa .Tóppedt szólóból készúlt bor'.";

—

v časti D bodě 3 se doplňují slova:

„a ve vinařských zónách Maďarska a Slovinska".

k)

v části D bodě 1 písm. b) se doplňuje nový pododstavec, který
zní:

„Pokud však jde ;o jakostní víno s. o. Commandaria pocházející
z Kypru, smějí být etapy výroby následující po zpracování
hroznů na hroznový mošt a zpracování takto získaného
moštu na víno prováděny pod přísným dohledem na Kypru
mimo stanovenou oblast, kde byly použité hrozny sklizeny, za
podmínek stanovených kyperskými předpisy.",

—

„ — ,brut nátuře', .naturherb', .bruto natural', ,pas dosé', .dosage
zéro', jiatúralusis briutas', ,ists bruts', .přírodně tvrdé', .popolnoma suho' nebo .dosaggio zero': jestliže je obsah cukru nižší
než 3 gramy na litr; tyto výrazy lze použít pouze pro
výrobky, kterým po vytvoření šumivého vína nebyl dodán
žádný cukr,

—

.extra bruť, .extra herb', .ekstra briutas', .ekstra bruť, .ekstra
bruts', .zvláště tvrdé', .extra, bruto', jzredno suho' nebo .ekstra
wytrane': jestliže obsah zbytkového cukru je mezi 0 a 6 gramy
na litr,

—

,bruť, Jierb', .briutas', .bruts', .tvrdé', .bruto', .zelo suho' nebo
.bardzo wytrawne': jestliže obsah zbytkového cukru je nižší
než 15 gramů na litr,

—

.extra drý, .extra trocken', .extra seco', .labai sausas', .ekstra
kuiv*, .ekstra sausais', .kúlónlegesen száraz', .wytrawne', .zelo
suho', .zvláště suché' nebo .extra suché': jestliže obsah zbytko
vého cukru je mezi 12 a 20 gramy na litr,

—

.sec', .trocken', ,secco' nebo .asciutto', ,dry\ ,toť, £r|póc', .seco',
.torr*, ,kuiva', .sausas', ,kuiv*, sausais', .száraz', .póhvytrawne',
.polsuho' nebo .suché': jestliže obsah zbytkového cukru je
mezi 17 a 35 gramy na litr,

—

.demi-sec', .halbtrocken', .abboccato', .medium dry*, .halvtoť,
,qpi^t]poc', .serni seco', .rneio seco', .halvtorť, .puolikuiva',
.pusiau sausas', ,poolkuiv*, .pussausais', .félszáraz', .póblodkie',
.polsladko' nebo .polosuché' nebo .polosladké': jestliže obsah
zbytkového cukru je mezi 33 a 50 gramy na litr,

—

,doux', ,milď, .dolce', .sweet', .sřd', .VXUKÚC', .dulce', ,doce', ,sóť,
.makea', .saldus', ,magus', .pussaldais', ,édes', ,helu', .slodkie',
hladko' nebo .sladké': jestliže obsah zbytkového cukru je vyšší
. než 50 gramů na litr.".

v časti F bodě 5 se na začátek druhé věty vkládají slova:

„Pro jakostní vína s. o_Dolenjska pocházející ze Slovinska, pro
která je v souladu se slovinskými předpisy použito označení
.Cviček PTF, a".

1)

V bodě D.3 přílohy VIII se odrážky nahrazují těmito odrážkami:

V příloze VI:

—

v části C bodě 2 druhé odrážce se doplňuje nová věta, která
zní:

V bodě A. 2. písm. b) přílohy VII se třetí odrážka nahrazuje tímto:

„ — z jednoho z následujících výrazů za podmínek, jež budou sta
noveny později: .Landwein', ,vin de pays', .indicazione geografica tipica', .ovouaoia Kcrtá TtapáoooT)', ,otvoc TOTTIKÓC', ,vino de

23.9.2003
o)
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V příloze VIII: v části E bodě 6 písm. a) se návětí nahrazuje tímto:

„a) je výraz .Winzersekt* vyhrazen pro jakostní šumivá vína s. o.
vyrobená v Německu, výraz .Hauersekť je vyhrazen pro
jakostní šumivá vína s. o. vyrobená v Rakousku, výraz .pěsti
telský sekt' je vyhrazen pro jakostní šumivá vína s. o. vyro
bená v České republice a výraz .Termelói pezsgó' je vyhrazen
pro jakostní ŠLtnivá vína s. o. vyrobená v Maďarsku, která
splňují tyto předpoklady:".

—

32002 R 2244: nařízení Komise (ES) č. 2244/2002 ze dne
16.12.2002 (Úř. věst. L 341, 17.12.2002, s. 27).

V příloze XIII se doplňuje nové písmeno, které zní:

,.g) pro maďarská vína:

2 5 miliekvivalentů na litr pro tato jakostní vína:

29.
31999 R 1621: Nařízeni Komise (ES) č. 1621/1999 ze dne
22. července 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 2201/96 pra podporu pěstování hroznů určených k pro
dukci některých odrůd sušených hroznů (. věst. L 192, 24.7.1999,
s. 21), ve znění:

—

377

31999 R 2256: nařízení Komise (ES) č. 2256/1999 ze dne
25.10.1999 (Úř. věst. L 275. 26.10.1999. s. 13).

—

.Tokaji máslás',

—

.Tokaji fordítás'.

—

.Aszúboť.

—

.Tóppedt szóloból készúlt bor',

—

.Tokaji édes szamorodni'.

3 5 miliekvivalentů na litr pro tato jakostní vína:

—

32001 R 1880: nařízení Komise (ES) č. 1880/2001 ze dne
26.9.2001 (Úř. vést. L 258. 27.9.2001, s. 14).

V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„Maximální zaručená plocha Společenství uvedená v čl. 7 odst. 2
nařízení (ES) č. 2201/96 činí 53 187 hektarů."

30.
32000 R 1622: Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000 ze dne
24. července 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla
k nařízení (ES) č. 149 i/1999 o společné organizaci trhu s vínem
a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření
(Úř. věst. L 194. 31.7.2000, s. 1), ve znění:

32000 R 2451: nařízení Komise (ES) č.
7.11.2000 (Úř. věst. L 282. 8.11.2000, s. 7),

32001 R 0885: nařízení Komise (ES) č.
24.4.2001 (Úř. věst. L 128, 10.5.2001. s. 54),

32001 R 1609: nařízení Komise (ES) č.
6.8.2001 (Úř. věst. I 212. 7.8.2001. s. 9),

2451/2000 ze dne

885/2001

—

.Tokaji aszú',

—

.Tokaji aszúeszencia',

—

.Tokaji eszencja*.

31.
32000 R 1673: Nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 ze dne 27. čer
vence 2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěsto
vanými na vlákno (Úř . věst. L 193, 29.7.2000, s. 16), ve znění:

—

32002 R 0651: nařízení Komise (ES) č.
16.4.2002 (Úř. vést. L 101, 17.4.2002, s. 3).

a)

V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„(1)
Pro dlouhá lněná vlákna se stanoví maximální zaručené
množství ve výši 80 823 tun na hospodářský rok a toto množství
se rozdělí členským státům formou národních zaručených
množství. Toto maximální zaručené množství se dělí takto:
—

13 800 tun pro Belgii,

—

1 923 tun pro Českou republiku,

—

300 tun pro Německo,

—

30 tun pro Estonsko,

—

50 tun pro Španělsko,

—

55 800 tun pro Francii,

—

360 tun pro Lotyšsko,

—

2 263 tun pro Litvu,

—

4 800 tun pro Nizozemsko,

ze dne

1609/2001 ze dne

32001 R 1655: nařízení Komise (ES) č. 1055/2001 ze dne
14.8.2001 (Úř. věst. L 220. 15.8.2001, s. 17),

32001 R 2066: nařízení Komise (ES) č. 2066/2001 ze dne
22.10.2001 (Úř. věst. L 278, 23.10.2001, s. 9),

651/2002 ze dne

rčš~i

378

b)

—

150 tun pro Rakousko,

—

924 tun pro Polsko,

—

50 tun pro Portugalsko,

—

73 tun pro Slovensko,

—

200 tun pro Finsko,

—

50 tun pro Švédsko,

—

50 tun pro Spojené království."
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V čl. 3 odst. 2 se úvodní odstavec a písmeno a) nahrazují tímto:

—

32002R 0680 nařízení Komise (ES) č. 680/2002
19.4.2002 (Úř. věst. L 104, 20.4.2002, s. 26).

a)

V čl. 10 odst. 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

ze

dne

„Tabulka s příslušnými koeficienty v předchozím pododstavci se
upraví postupem podle čl. 42 odst. 2 s ohledem na základní
množství stanovená v čl. 11 odst. 2."

b)

„Pro krátká lněná vlákna a konopná vlákna, pro která může být
poskytnuta podpora, se stanoví maximální zaručené množství ve
výši 146 296 tun na hospodářský rok. Toto maximální zaručené
množství se dělí takto:
a)

23.9.2003

V čl. 11 odst. 1 se doplňuje nová věta, která zní:

„Pro Českou republiku, Lotyšsko, Litvu, Madarsko, Polsko, Slovin
sko a Slovensko je tímto hospodářským rokem hospodářský rok
2003/2004."

formou národních zaručených množství těmto členským stá
tům:
c)

V čl. 11 odst. 2 se v tabulce „1. Základní množství A" před údaj
pro Dánsko vkládá tento údaj:

—

10 350 tun pro Belgiii,

—

2 866 tun pro Českou republiku,

—

12 800 tun pro Německo,

—

42 tun pro Estonsko,

—

^0 000 tun pro Španělsko,

dále, mezi údaje pro Itálii a Nizozemsko:

—

61 350 tun pro Francii,

„Lotyšsko

—

1 313 tun pro Lotyšsko.

—

3 463 tun pro Litvu,

—

2 061 tun pro Madarsko,

—

5 550 tun pro Nizozemsko,

—

2 500 tun pro Rakousko,

—

462 tun pro Polsko,

—

1 750 tun pro Portugalsko,

—

189 tun pro Slovensko,

—

2 250 tun pro Finsko,

„Česká republika

66 400

—

—

Litva

103 010

—

—

Maďarsko

400 454

2 250 tun pro Švédsko,

—

12 100 tun pro Spojené království.

Národní zaručené množství stanovené pro Maďarsko se však týká
pouze konopných vláken."

32.
32001 R 1260: Nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne
19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (Úř. věst.
L 178. 30.6.2001, s. 1), ve znění:

127 627

— "

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

„Polsko

—

441 209

1 580 000

24 911

— "

dále, mezi údaje pro autonomní oblast Azory a Finsko:

d)

„Slovinsko

48 157

Slovensko

189 760

—

37 522

—

— "

V čl. 11 odst. 2 se v tabulce „2. Základní množství B" před údaj
pro Dánsko vkládá tento údaj:

„Česká republika

13 653

23.9.2003
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b)

dále, mezi údaje pro Itálii a Nizozemsko:

„Lotyšsko

105

Maďarsko

1 230

—

10 000

379

Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 11a

—

Celkové částky uvedené v čl. 11 odst. 1) se uplatňují v souladu
s plánem zvýšení stanoveným v článku l a nařízení Rady (ES)
č. 1259/1999."

— "

c)

Příloha I se nahrazuje tímto:

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:
„PŘÍLOHA
„Polsko

91 926

1 870

— "

l

INDIVIDUÁLNÍ PRÁVA NA PRÉMIE NA BAHNICE A KOZY

Práva
(v tisících)

Členský stát

dále, mezi údaje pro autonomní oblast Azory a Finsko:

e)

„Slovinsko

4 816

Slovensko

17 672

—

5 025

Belgie

70

—

Česká republika

66,733

— "

Dánsko

V čl. 11 odst. 3 se doplňuje nová věta, která zní:

„Pro Českou republiku. Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Polsko, Slovin
sko a Slovensko je tímto hospodářským rokem hospodářský rok
2003/2004."

f)

104

Německo

2432

Estonsko

48

Řecko

11023

Španělsko

19 580

Francie

7 842

Irsko

4 956

Itálie

9 575

V čl. 39 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
472,401

Kypr

„Odchylně od čl. 7 odst. 4 činí předpokládaná maximální potřeba
dodávek pro podniky vyrábějící cukr ve Slovinsku 19 585 tun."

Lotyšsko

18,437

Litva

17,304
4

Lucembursko
g)

V bodě IV odst. 2, bodě V odst. 2 a 3, bodě VI odst. 2, bodě VIII
písm. d) a bodě XI odst. 2 přílohy III se doplňuje nová věta, která
zní:

„Pro Českou republiku, Lotyšsko, Litvu, Madarsko, Polsko, Slovin
sko a Slovensko je tímto hospodářským rokem hospodářský rok
2003/2004."

1 146

Maďarsko

8,485

Malta
Nizozemsko

930

Rakousko

206

Polsko

335,88
2 690

Portugalsko ( )
l

33.
32001 R 2529 Nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 ze dne
19. prosince 2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím
masem (Úř . vést. L 341, 22.12.2001, s. 3).

Slovinsko

84,909

Slovensko

305,756
80

Finsko
a)

V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

180

Švédsko
Spojené království

„2.
Členské stát)* přijmou nezbytná opatření, jejichž cílem je
zajistit, aby od 1. ledna 2002 celková výše práv na prémii na jejich
území nepřekročila vnitrostátní stropy stanovené v příloze I a aby
byly zachovány státní rezervy uvedené v článku 10. Česká repu
blika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slo
vinsko a Slovensko přidělí chovatelům individuální stropy
a vytvoří státní rezervy z celkového množství práv na prémii
vyhrazených pro každý z těchto členských států, jak je stanoveno
v příloze I, nejpozději do jednoho roku ode dne přistoupení."

19 492
Celkem

(')

81 667,905

S výjimkou extenzifikačního programu stanoveného v nařízení Rady
(ES) č. 1017/94 ze dne 26. dubna 1994 o přeměně půdy, na které se
v současnosti pěstují plodiny na omé půdě, na půdu pro extenzivní
chov hospodářských zvířat v Portugalsku (Uř. věst. L 112, 3.5.1994,
s. 2). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2582/2001 (Uř.
věst. L 345, 29.12.200l', s. 5)."
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Příloha 11 se nahrazuje tímto:

Lotyšsko

19

„PŘÍLOHA 11

Litva

18

CELKOVÉ ČÁSTKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 11

4

Lucembursko
Maďarsko

(v tisících eur)

1 212

Belgie

64

Malta

Česká republika

71

Nizozemsko

743

Dánsko

79

Rakousko

185

Polsko

355

Německo

1 793

Estonsko

51

Řecko

Portugalsko

8 767

Španělsko

18 827

Francie

7 083

Irsko

4 875

Itálie

6 920

Kypr

441

9

2 275

Slovinsko

86

Slovensko

323

Finsko

61

Švédsko

162

Spojené království

20 162

34.
32002 R 0546: Nanzení Rady (ES) č. 546/2002 ze dne 25. března 2002, kterým se stanoví prémie a zaručená
prahová množství pro tabákové listy podle skupiny odrůd a členského státu pro sklizně 2002, 2003 a 2004 a kterým
se mění nařízení (EHS) č. 2075/92 (Úř. věst. L 84, 28.3.2002, s. 4).

a)

V příloze II se do druhé tabulky doplňují nové položky, které znějí:

Kypr
Maďarsko
Polsko
Slovensko

b)

350

350

5 768

6 587

22 200

12 633

1 598

117

12 355
1 867

1 233

37 933
1 715

V příloze II se poslední řádek druhé tabulky nahrazuje tímto:

162 602

.97 866

34 338

7 518

15 771

27 114

24 512

16 696

386 417

35.
32002 R 0753: Nařízení Komise (ES) č. 753/2002 ze dne 29. dubna 2002, kterým se stanoví některá prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských
produktů (Úř. věst. L 118, 4.5.2002, s. 1), ve znění:
—

32002 R 2086: nařízení Komise (ES) č. 2086/2002 ze dne 25.11.2002 (Úř. věst. L 321, 26.11.2002. s. 8).

V článku 47 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„3.
Vína, hroznový mošt a šumivá vína vyrobená v Maďarsku do 1. května 2004, jejichž popis a obchodní úprava
nejsou v souladu s nařízením (ES) č. 1493/1999 nebo s tímto nanzením, mohou být drženy k prodeji, uváděny na trh
nebo vyváženy do vyčerpání zásob, pokud jsou v souladu s předpisy pro vína, hroznový mošt a šumivá vína platnými
v Maďarsku před tímto dnem. Maďarsko zřídí počítačovou databázi zahrnující prohlášení o zásobách a vyhlásí zásoby
dostupné v okamžiku přistoupení."

23.9.2003
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B. VETERINÁRNÍ A ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PŘEDPISY
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V bodě 4.2. přílohy B se doplňují nové body, které znějí:
„16. Česká republika:

I. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY
Státní veterinární ústav Praha, Sídlištní 24/136,165 03 Praha 6;
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.
Hudcova 56 A, 621 00 Brno

1.
31964 L 0432: Směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června
1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř
Společenství (Úř. věst. P 121. 29.7.1964, s. 1977), pozměněná a aktuali
zovaná:

17. Estonsko:
Ravimiamet, Ravila 19, 50411 Tartu

—

31997 L 0012: směrnicí Rady 97/12/ES ze dne 17.3.1997 (Úř. vést.
L 109. 25.4.1997. s. 1).

18. Kypr:
EpYucnf|pio Avcupopác \ia ne. Ao9á'«£C TWV Zúwv, KrmiaipiKÉc
Ynripeoúc 1417 AnjKtooia.
(National Reference Laboratory for Animal Health, Veterinary
Services. CY-1417 Nicosia):

a následně ve znění:

31998 L 0046: směrnice Rady 98/46/ES ze dne 24.6.1998 (Uř.
věst. L 198, 15.7.1998. s. 22).

32000 D 0504: rozhodnutí Komise 2000/504/ES
25.7.2000 (Úř. věst L 201. 9.8.2000, s. 6),

ze

19. Lotyšsko:
Valsts veterinármediclnas diagnostikas centrs, Lejupes iela 3,
LV-1076 Riga:

dne

20. Litva:
32000 L 0015: směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/15/ES ze dnt 10.4.2000 (Úř. věst. L 105, 3.5.2000, s. 34),

Nacionaliné veterinarijos laboratorija. J. Kairiúkščio g. 10,
LT-2021 Vilnius;
21. Maďarsko:

32000 L 0020: směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000I201ES ze dne 16.5.2000 (Úř. vést. L 163, 4.7.2000, s. 35).

32001 D 0298: rozhodnutí Komise 2001/298/ES
30.3.2001 (Úř. věst. L 102, 12.4.2001, s. 63),

ze

Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmányellenorzó Intézet (ÁOGYTI), Pf. 318.' Szállás u. 7.,
H-1475 Budapest;

dne

22. Malta:
32002 R 0535: nařízení Komise (ES) č.
21.3.2002 (Úř. věst. L 80. 23.3.2002, s. 22),

535/2002 ze dne

Institut dodávající země;
23. Polsko:

32002 R 1226: nařízení Komise (ES) č. 1226/2002 ze dne
8.7.2002 (Úř. věst. L T 9 , 9.7.2002, s. 13).

a)

Laboratorium Zakladu Mikrobiologii Paňstwowego Instytutu
Weterynaryjnego, Al. Partyzantów 57. PL-24-100 Pulawy

V čl. 2 písm. p) se doplňují nové odrážky, které znějí:

Česká
republika:

kraj

Estonsko:

maakond

Kypr:

enapxb (okres)

Lotyšsko:

rajons

Litva:

apskritis

Maďarsko:

megye

24. Slovinsko:
Nacionalni veterinarski institut. Gerbičeva 60.
SI-1000 Ljubljana
25. Slovensko:
Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv,
Biovetská 34, SK - 949 01 Nitra."

c)

„ČESKÁ REPUBLIKA
Státní veterinární ústav Olomouc, Jakoubka ze Stříbra 1,
779 00 Olomouc"

Malta:

—

V bod 4.2 přílohy C se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládá
nový údaj, který zní:

Polsko:

powiat

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

Slovinsko:

območje

„ESTONSKO

Slovensko:

Institut dodávající země"

382

Úřední věstník Evropské unie
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Madarsko:

Országos ÁUategészségúgyi Intézet (OÁI),
Pf. 2., Tábornok u. 2., H-1581 Budapest

v)

Malta:

Institut dodávající země

w)

Polsko:

Laboratorium Zakladu Biochemii
Paňstwowego Instytutu Weterynaryjnego,
Al. Partyzantów 57, PL-24-100 Pulawy

x)

Slovinsko:

Nacionalni veterinarski institut, Gerbičeva 60,
SI-lOOOLjubljana

y)

Slovensko:

Štátny veterinárny ústav, Pod dráhami 918,
SK-960 86 Zvolen".

„KYPR
EpvcuTiT|pio Ava<popac y\a TK; AO8ÉVEIEC "nav ZGXOV, KinviaTpiKÉc
YTmpcoicc. 1417 AEUKuoia
National Reference Laboratory for Animal Health, Veterinary
Services, CY-1417 Nicosia
LOTYŠSKO
Valsts veterinármedicinas diagnostikas centrs, Lejupes iela 3,
LV-1076 RTga
LITVA
Nacionaliné veterinarijos laboratoríja, J. Kairíúkšcio g. 10,
LT-2021 Vilnius"
dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

2.
31964 L 0433: Směrnice Rady 64/433/EHS ze dne 26. června
1964 o hygienických podmínkách produkce čerstvého masa a jeho
uvádění na trh (Ur. věst. P 121, 29.7.1964, s. 2012), naposledy
pozměněná a aktualizovaná:

„MAĎARSKO

—

Állatgyogyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmányellenórzó
Intézet (AOGYTÍ), Pf. 318., Szállás u. 7., H-1475 Budapest

a následně ve znění:

MALTA

—

31992 L 0005: směrnice Rady 92/5/EHS ze dne 10.2.1992 (Úř.
věst. L 57, 2.3.1992. s. 1),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

—

31995 L 0023: směrnice Rady 95/23/ES ze dne 22.6.1995 (Úř.
věst. L 243, 11.10.1995, s. 7).

a)

V kapitole XI bodě 50 písm. a) přílohy I se první odrážka nahra
zuje tímto:

Institut dodávající země"
dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:
„POLSKO
Laboratorium Zakladu Mikrobiologii Paňstwowego Instytutu
Weterynaryjnego, Al. Partyzantów 57, PL-24-100 Pulawy"
dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

31991 L 0497: směrnicí Rady 91/497/EHS ze dne 29.7.1991 (Úř.
věst. L 268, 24.9.1991, s. 69),

„SLOVINSKO
„ — v horní části velkými písmeny počáteční písmena odesílající
země (tj. jedna z těchto možnosti): B - CZ - DK - D - EE E L - E - F - I R L - I - C Y - L V - L T - L - H U - M T - N L A - P L - P - S I - S K - F I N - S - U K , následované číslem vete
rinárního schválení zařízení.",

Nacionalni veterinarski institut, Gerbičeva 60, SI-1000 Ljubljana
SLOVENSKO
Štátny veterinárny ústav, Pod dráhami 918, SK-960 86 Zvolen"

d)

b)

V kapitole XI bodě 50 písm. a) přílohy I se druhá odrážka nahra
zuje tímto:

V kapitole II části A bodě 2 přílohy D se doplňují tyto údaje:
„p)

Česká
republika:

q)

Estonsko:

r)

Kypr:

EpyaoTT|pio Avcupopóc via ne, Ao9éveifc TUV
Židův, KTnvunpiKic YTtnpeoúc, 1417 Acuicuoia
National Reference Laboratory for Animal
Health Veterinary Services, CY-1417 Nicosia

s)

Lotyšsko:

Valsts veterinármedicinas diagnostikas centrs
Lejupes iela 3 LV-1076 Riga

t)

Litva:

Nacionaliné veterinarijos laboratoríja,
j . Kairiúkščio g. 10, LT-2021 Vilnius

„ — ve spodní části jedna z těchto zkratek: CEE - EŘF - EWG EOK - EEC - EEG - ETY - EHS - EMU - EEK - EEB - EGK KEE - EGS;",

Státní veterinární ústav Praha, Sídlištní
24/136, 165 03 Praha 6

:

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium,
Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu

c)

V kapitole XI bodě 50 písm. a) přílohy I se třetí odrážka nahrazuje
tímto:

ve spodní části jedna z těchto zkratek EEC - CEE - EWG EEG - ERF - EOK - ETY - EHS - EMU - EEK - EEB - EGK KEE - EGS.
Písmena musí mít výšku nejméně 0,8 cm a číslice výšku nej
méně 1 cm.
Na označení zdravotní nezávadnosti může, kromě toho, být
uveden úřední veterinární lékař, který provedl veterinární pro
hlídku daného masa."
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3.
31971 L 0118: Směrnice Rady 71/118/EHS ze dne 15. února
1971 o hygienických otázkách produkce čerstvého drůbežího masa
a jeho uvádění na trh (Úř. věst. L 55. 8.3.1971, s. 23), naposledy
pozměněná a aktualizovaná:
—

—

31985 L 0322: směrnice Rady 85/322/EHS ze dne 12.6.1985 (Úř.
věst. L 168, 28.6.1985, s. 41).

—

31985 R 3768: nařízení Rady (EHS) č. 3768/85 ze dne 20.12.1985
(Úř. věst. L 362, 31.12.1985, s. 8),

—

31987 D 0231: rozhodnutí Rady 87/231/EHS ze dne 7.4.198" (Úř.
věst. L 99. 11.4.1987, s. 18),

—

31987 L 0064: směrnice Rady 87/64/EHS ze dne 30.12.1986 (Úř.
věst. L 34. 5.2.1987, s. 52),

—

31987 L 0489: směrnice Rady 87/489/EHS ze dne 22.9.1987 (Úř.
věst. L 280. 3.10.1987, s. 28),

—

31989 L 0662: směrnice Rady 89/662/EHS ze dne 11.12.1989 (Úř.
věst. L 395, 30.12.1989, s. 13),

—

31991 L 0266: směrnice Rady 91/266/EHS ze dne 21.5.1991 (Úř.
vést. L 134, 29.5.1991, s. 45),'

V kapitole XII bodě 66 písm. a) přílohy I se třetí odrážka nahra
zuje tímto:

—

31991 L 0687: směrnice Rady 91/687/EHS ze dne 11.12.1991 (Úř.
věst. L 377. 31.12.1991, s. 16),

„ — ve spodní části jedna z těchto zkratek: EEC - CEE - EWG EEG - EOK - EŘF - ETY - EHS - EMU - EEK - EEB - EGK KEE - EGS. Písnena musí mít výšku 0.2 cm".

—

31992 L 0118: směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17.12.1992 (Úř.
věst. L 62, 15.3.1993, s. 49).

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241. 29.8.1994. s. 21).

31992 L 0116: směrnicí Rady 92/116/EHS ze dne 17.12.1992 (Úř.
věst. L 62, 15.3.1993, s. 1).

a následně ve znění:
—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. vést. C 241, 29.8.1994. s. 21).

—

31994 L 0065: směrnice Radv 94/65/ES ze dne 14.12.1994 (Úř.
věst. L 368, 31.12.1994. s. 10).'

—

31997 L 0079: směrnice Rady 97/79/ES ze dne 18.12.1997 (Úř.
věst. L 24, 30.1.1998. s. 31).

a)

V kapitole XII bodě 66 písm. a) přílohy I se první odrážka nahra
zuje tímto:
„ — v horní části velkými písmeny počáteční písmena odesílající
země (tj. jedna z těchto možností): B - CZ - DK - D - EE EL - E - F - IRL - I - CY - LV - LT - L - HU - MT - NL A - PL - P - S - SK - FIN - S - UK".

b)

383

4.
31972 L 0461: Směrnice Rady 72/461/EHS ze dne 12. prosince
1972 o veterinárních otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Spo
lečenství (Úř. vést. L 302. 31.12.1972. s. 24). ve zněm:
—

31973 L 0358: smtrnice Rady 3/358/EHS ze dne 19.11.1973 (Úř.
věst. L 326, 27.11.1973. s. 17).

—

31974 L 0387: směrnice Rady 74/387/EHS ze dne 15.7.1974 (Úř.
věst. L 202. 24."M9"4. s. 36).

—

31975 L 0379: směrnice Rady 75/379/EHS ze dne 24.6.1975 (Úř.
věst. L 172. 3.7.1975. s. 17).

—

31977 L 0098: směrnice Radv 7-/98/EHS ze dne 21.12.1976 (Úř.
vést. L 26. 31.1.1977. s. 81),

—

31978 L 0054: směrnice Rady 78/54/EHS ze dne 19.12.1977 (Úř.
věst. L 16. 20.1.1978. s. 22). '

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké tepubliky (Úř. věst. L 291. 19.11.1979, s. 17),

—

31980 L 1099: směrnice Rady 80/1099/EHS ze dne 11.11.1980
(Úř. věst. L 325. 1.12.1980, s. 14),

—

31982 L 0893: směrnice Rady 82/893/EHS ze dne 21.12.1982 (Úř.
věst. L 378, 31.12.1982, s. 57),

—

31983 L 0646: směrnice Rady 83/646/EHS ze dne 13.12.1983
(Úř. věst. L 360, 23.12.1983, s. 44),

—

31984 L 0336: směrnice Radv 84/336/EHS ze dne 19.6.1984 (Úř.
věst. L 1-7. 4.7.1984. s. 22). '

—

31984 L 0643: směrnice Rady 84/643/EHS ze dne 11.12.1984 (Úř.
věst. L 339. 27.12.1984. s. 27),

7

V bodě 2 přílohy se třetí odrážka nahrazuje tímto:

„ — ve spodní části jedna z těchto zkratek: CEE - EŘF - EWG - EOK EEC - EEG - ETY - EHS - EMU - EEK - EEB - EGK - KEE EGS."

5.
31977 L 0096: Směrnice Rady 77/96/EHS ze dne 21. prosince
1976 o vyšetření čerstvého masa domácích prasat na trichinely (trichinella spiralis) pri jeho dovozu ze třetích zemí (Úř. věst. L 26,
31.1.1977, s. 67), ve znění:

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. vést. L 291, 19.11.1979, s. 17),

—

31983 L 0091: směrnice Rady 83/91/EHS ze dne 7.2.1983 (Úř.
věst. L 59, 5.3.1983, s. 34),

—

31984 L 0319: směrnice Komise 84/319/EHS ze dne 7.6.1984 (Úř.
věst. L 167, 27.6.1984, s. 34).

—

31985 R 3768: nařízení Rady (EHS) č. 3768/85 ze dne 20.12.1985
(Úř. věst. L 362. 31.12.1985, s. 8).
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—

31989 L 0321: směrnice Komise 89/321/EHS ze dne 27.4.1989
(Úř. věst. L 133, 17.5.1989, s. 33),

—

31992 L 0045: směrnice Rady 92/45/EHS ze dne 16.6.1992 (Úř.
věst. L 268, 14.9.1992, s. 45)

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

—

31992 L 0116: směrnice Rady 92/116/EHS ze dne 17.12.1992 (Úř.
věst. L 62. 15.3.1993, s. 1),

—

31994 L 0059: směrnice Komise 94/59/ES ze dne 2.12.1994 (Úř.
věst. L 315, 8.12.1994, s. 18).

—

31992 L 0118: směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17.12.1992 (Úř.
věst. L 62, 15.3.1993, s. 49),

a)

V bodě 2 přílohy III se druhá odrážka nahrazuje tímto:

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

31995 L 0068: směrnice Rady 95/68/ES ze dne 22.12.1995 (Úř.
věst. L 332, 30.12.1995, s. 10),

—

31997 L 0076: směrnice Rady 97/76/ES ze dne 16.12.1997 (Úř.
věst. L 10,16.1.1998, s. 25).

a)

V kapitole VI bodě 4 písm. a) podbodě i) přílohy B se první
odrážka nahrazuje tímto:

„ — pod písmenem , T jedna z těchto zkratek CEE, EEG, EWG,
ERF, EOK, EEC, ETY, EHS, EMU, EEK, EEB, EGK, KEE, EGS.
Písmena musí mít výšku 0,4 cm."

b)

V bodě 5 přílohy III se druhá odrážka nahrazuje tímto:

„ — pod písmenem Xjedna z těchto zkratek: CEE, EEG, EWG,
ERF, EOK, EEC, ETY, EHS, EMU, EEK, EEB, EGK, KEE, EGS.
Písmena musí mít výšku 0,2 cm."

6.
31977 L 0099: Směrnice Rady 77/99/EHS ze dne 21. prosince
1976 o hygienických otázkách při výrobě a uvádění na trh masných
výrobků a některých dalších výrobků živočišného původu (Úř. věst.
L 26, 31.1.1977, s. 85). ve znění:

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291,19.11.1979, s. 17),

—

31980 L 0214: směrnice Rady 80/214/EHS ze dne 22.1.1980 (Úř.
věst. L 47, 21.2.1980, s. 3),

—

31985 L 0327: směrnice Rady 85/327/EHS ze dne 12.6.1985 (Úř.
věst. L 168, 28.6.1985, s. 49),

—

31985 L 0328: směrnice Rady 85/328/EHS ze dne 20.6.1985 (Úř.
věst L 168, 28.6.1985, s. 50),

—

31985 L 0586: směrnice Rady 85/586/EHS ze dne 20.12.1985
(Úř. věst. L 372, 31.12.1985, s. 44).

—

31985 R 3768: nanzení Rady (EHS) č. 3768/85 ze dne 20.12.1985
(Úř. věst. L 362. 31.12.1985, s. 8),

—

31987 R 3805: nanzení Rady (EHS) č. 3805/87 ze dne 15.12.1987
(Úř. věst. L 357,19.12.1987, s. 1),

—

31988 L 0658: směrnice Rady 88/658/EHS ze dne. 14.12.1988 (Úř.
věst. L 382, 31.12.1988. s. 15).

—

„ — nahoře: počáteční písmeno nebo písmena odesílající země
tiskacími velkými písmeny, tj.: B - CZ - DK - D - EE - EL E - F - I R L - I - C Y - L V - L T - L - H U - M T - N L - A T PL - P - SI - SK - FI - S - UK, po kterém následuje číslo
schválení zařízení nebo, v souladu s rozhodnutím 94/837/ES,
balírny, v nutných případech doplněné číselným kódem
určujícím druh výrobku, pro nějž je zařízení schváleno,"

b)

V kapitole VI bodě 4 písm. a) podbodě i) přílohy B se druhá
odrážka nahrazuje tímto:

„ — dole: jedna z těchto zkratek CEE - ERF - EWG - EOK - EEC
- EEG - E T Y - EHS - EMU - EEK - EEB - EGK - KEE - EGS;"

c)

V kapitole VI bodě 4 písm. a) podrode ii) přílohy B se třetí
odrážka nahrazuje tímto:

„ — dole: jedna z těchto zkratek: CEE - ERF - EWG - EOK - EEC
- EEG - E T Y - EHS - EMU - EEK - EEB - EGK - KEE - EGS;"

7.
31979 D 0542: Rozhodnutí Rady 79/542/EHS ze dne 21. pro
since 1976, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské
státy povolují dovoz skotu, prasat a čerstvého masa (Úř. věst. 146,
14.6.1979, s. 15), ve znění:

—

31979 D 0560: rozhodnutí Komise 79/560/EHS ze dne 4.5.1979
(Úř. věst. L 147, 15.6.1979, s. 49),

31939 L 0227: směrnice Rady 89/227/EHS ze dne 21.3.1989 (Úř.
věst. L 93, 6.4.1989, s. 25),

—

31984 D 0134: rozhodnutí Komise 84/134/EHS ze dne 2.3.1984
(Úř. věst. L 70, 13.3.1984, s. 18),

—

31989 L 0662: směrnice Rady 89/662/EHS ze dne 11.12.1989 (Úř.
věst. L 395, 30.12.1989, s. 13),

—

31985 D 0473: rozhodnutí Komise 85/473/EHS ze dne 2.10.1985
(Úř. věst. L 278, 18.10.1985, s. 35),

—

31992 L 0005: směrnice Rady 92/5/EHS ze dne 10.2.1992 (Úř.
vést. L 57, 2.3.1992, s. 1),

—

31985 D 0488: rozhodnutí Komise 85/488/EHS
17.10.1985 (Úř. věst. L 293, 5.11.1985, s. 17),

ze dne

23.9.2003

Úřední věstník Evropské unie

385

—

31985 D 0575: ro-hodnutí Rady 85/575/EHS ze dne 19.12.1985
(Úř. věst. L 372. 31 12.1985. s. 28).

—

31994 D 0561: rozhodnutí Komise 94/561/ES ze dne 27.7.1994
(Úř. věst. L 214,19.8.1994, s. 17),

—

31986 D 0425: rozhodnutí Komise 86/425/EHS ze dne 29.7.1986
(Úř. věst. L 243, 28.8.1986, s. 34),

—

31995 D 0288: rozhodnutí Komise 95/288/ES ze dne 18.7.1995
(Úř. vést. L 181, 1.8.1995, s. 42),

—

31989 D 0008: rozhodnutí Komise 89/8/EHS ze dne 14.12.1988
(Úř. věst. L 7. 10.1.1989, s. 27).

—

31995 D 0322: rozhodnutí Komise 95/322/ES ze dne 25.7.1995
(Úř. věst. L 190, 11.8.1995, s. 9),

—

31990 D 0390: rozhodnutí Komise 90/390/EHS ze dne 16.7.1990
(Úř. věst. L 193, 25.7.1990. s. 36).

—

31995 D 0323: rozhodnutí Komise 95/323/ES ze dne 25.7.1995
(Úř. věst. L 190, 11.8.1995, s. 11),

—

31990 D 0485: rozhodnutí Komise 90/485/EHS ze dne 27.9.1990
(Úř. vést. L 267, 29.9.1990. s. 46),

—

31996 D 0132: rozhodnutí Komise 96/132/ES ze dne 26.1.1996
(Úř. věst. L 30, 8.2.1996, s. 52),

—

31991 D 0361: rozhodnutí Komise 91/361/EHS ze dne 14.6.1991
(Úř. věst. L 195. 18 "1991. s. 43),

—

31996 D 0279: rozhodnutí Komise 96/279/ES ze dne 26.2.1996
(Úř. věst. L 107, 30.4.1996, s. 1),

—

31992 D 0014: rozhodnutí Komise 92/14/EHS ze dne 17.12.1991
(Úř. věst. L 8. 14.1. 992. s. 12).

—

31996 D 0605: rozhodnutí Komise 96/605/ES ze dne 25.7.1995
(Úř. vést. L 267, 29.8.1995, s. 11).

—
—

31992 D 0160: rozhodnutí Komise 92/160/EHS ze dne 5.3.1992
(Úř. věst. L 71. 18.3.1992, s. 27).

31996 D 0624: rozhodnutí Komise 96/624/ES ze dne 17.10.1996
(Úř. věst. L 279. 31.10.1996, s. 33),

—
—

31992 D 0162: ro/.hodnutí Komise 92/162/EHS ze dne 9.3.1992
(Úř. věst. L 71, 18.3.1992. s. 30),

31997 D 0010: rozhodnutí Komise 97/10/ES ze dne 12.12.1996
(Úř. vést. L 3, 7.1.1997, s. 9).

—
—

31992 D 0245: rozhodnutí Komise 92/245/EHS ze dne 14.4.1992
(Úř. věst. L 124. 9.fi.l992. s. 42).

31997 D 0160: rozhodnutí Komise 97/160/ES ze dne 14.2.1997
(Úř. věst. L 62, 4.3.1997, s. 39),

—
—

31992 D 0376: rozhodnutí Komise 92/376/EHS ze dne 2.7.1992
(Úř. věst. L 19^. 16.71992. s. "0).

31997 D 0736: rozhodnutí Komise 97/736/ES ze dne 14.10.1997
(Úř. vést. L 295, 29.10.1997. s. 37),

—
—

31993 D 0099: rozhodnutí Komise 93/99/EHS ze dne 22.12.1992
(Úř. věst. L 40. F.2.1993. s. 1").

31998 D 0146: rozhodnutí Komise 98/T46/ES ze dne 6.2.1998
(Úř. věst. L 46, 17.2.1998, s. 8),

—

31998 D 0594: rozhodnutí Komise 98/594/ES ze dne 6.10.1998
(Úř. věst. L 286, 23.10.1998, s. 53),

—

31998 D 0622: rozhodnutí Komise 98/622/ES ze dne 27.10.1998
(Úř. věst. L 296, 5.11.1998, s. 16).

—

31999 D 0228: rozhodnutí Komise 1999/228/ES ze dne 5.3.1999
(Úř. věst. L 83, 27.3.1999. s. 7"*),

—

31999 D 0236: rozhodnutí Komise 1999/236/ES ze dne 17.3.1999
(Úř. věst. L 87, 31.3.1999, s. 13),

—

31999 D 0301: rozhodnutí Komise 1999/301 /ES
30.4.1999 (Úř. věst. L 117, 5.5.1999, s. 52),

—

31999 D 0558: rozhodnutí Komise 99/558/ES ze dne 26.7.1999
(Úř. věst. L 211.11.8.1999. s. 53).

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241. 29.8.1994, s. 21),

—

31999 D 0759: rozhodnutí Komise 1999/759/ES ze dne 5.11.1999
(Úř. věst. L 300, 23.11.1999. s. 30).

—

31994 D 0059: rozhodnutí Komise 94/59/ES ze dne 26.1.1994
(Úř. věst. L 27, 1.2.1994. s. 53),

—

32000 D 0002: rozhodnutí Komise 2000/2/ES ze dne 17.12.1999
(Úř. věst. L 1, 4.1.2000, s. 17),

—

31994 D 0310: rozhodnutí Komise 94/310/ES ze dne 18.5.1994
(Úř. věst. L 137. 1.6.1994, s. 72).

—

32000 D 0162: rozhodnutí Komise 2000/162/ES
14.2.2000 (Úř. věst. L 51, 24.2.2000, s. 41).

ze

dne

—

31994 D 0453: rozhodnutí Komise 94/453/ES ze dne 29.6.1994
(Úř. vést. L 187, 22.7.1994. s. 11).

—

32000 D 0209: rozhodnutí Komise 2000/209/ES
24.2.2000 (Úř. věst. L 64, 11.3.2000. s. 22).

ze

dne

—

—

—

—

—

—

31993 D 0100: rozhodnutí Komise 93/100/EHS ze dne 19.1.1993
(Úř. věst. L 40, 17.2.1993, s. 23),
31993 D 0237: rozhodnutí Komise 93/237/EHS ze dne 6.4.1993
(Úř. věst. L 108. 1.?.1993. s. 129).
31993 D 0344: rozhodnutí Komise 93/344/EHS ze dne 17.5.1993
(Úř. věst. L 138, 9.6.1993, s. 11).
31993 D 0435: rozhodnutí Komise 93/435/EHS ze dne 27.7.1993
(Úř. věst. L 201, 11 8.1993, s. 28),
31993 D 0507: rozhodnutí Komise 93/507/EHS ze dne 21.9.1993
(Úř. věst. L 237. 22.9.1993, s. 36),

ze

dne
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—

32000 D 0236: rozhodnutí Komise 2000/236/ES
22.3.2000 (Úř. věst. L 74, 23.3.2000, s. 19),

ze

dne

—

31985 D 0139: rozhodnutí Komise 85/139/EHS ze dne 30.1.1985
(Úř. věst. L 51, 21.2.1985, s. 48),

—

32000 D 0623: rozhodnutí Komise 2000/623/ES
29.9.2000 (Úř. věst. L 260, 14.10.2000, s. 52),

ze

dne

—

31985 D 0491: rozhodnutí Komise 85/491/EHS
24.10.1985 (Úř. věst. L 296, 8.11.1985, s. 46),

—

32001 D 0117: rozhodnutí Komise 2001/117/ES ze dne 26.1.2001
(Úř. věst. L 43, 14.2.2001, s. 38),

—

31986 D 0252: rozhodnutí Komise 86/252/EHS ze dne 5.5.1986
(Úř. věst. L 165, 21.6.1986, s. 43).

—

32001 D 0731: rozhodnutí Komise 2001/731/ES
16.10.2001 (Úř. věst. L 274, 17.10.2001, s. 22).

Rozhodnutí 84/28/EHS se zrušuje.

ze

ze

dne

dne

V části I přílohy se zrušují údaje pro tyto země:

10.
31984 D 0294: Rozhodnutí Komise 84/294/EHS ze dne
27. dubna 1984 o veterinárních podmínkách a veterinárních
osvědčeních pro dovoz čerstvého masa z Malty (Úř. věst. L 144,
30.5.1984, s. 17).

česká republika,
Estonsko

Rozhodnutí 84/294/EHS se zrušuje.
Kypr,
11.
31985 L 0511: Směrnice Rady 85/511/EHS ze dne 18. listopadu
1985, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení slintavky
a kulhavky (Úř. věst. L 315, 26.11.1985, s. 11), ve znění:

Lotyšsko,
Litva,
Madarsko,
Malta,

—

31990 L 0423: směrnice Rady 90/423/EHS ze dne 26.6.1990 (Úř.
věst. L 224, 18.8.1990. s. 13).

—

31992 D*0380: rozhodnutí Komise 92/380/EHS ze dne 2.7.1992
(Úř. věst. L 198. 17.7.1992, s. 54),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

Polsko,
Slovinsko,
Slovenská republika.
8.
31982 D 0733: Rozhodnutí-Rady 82/733/EHS ze dne 18. října
1982 o seznamu zařízení v Maďarské lidové republice schválených pro
dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 311, 8.11.1982,
s. 10), ve zněm:

V příloze B se doplňují nové položky, které znějí:

„Česká
republika:

Státní veterinární ústav Praha, Sídlištní 24/136,
165 03 Praha 6

Estonsko:

Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory,
Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF,
United Kingdom

Kypr

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia Romagna Via Bianchi 9,
IT-25124 Brescia

31985 D 0390: rozhodnutí Komise 85/390/EHS ze dne 15.7.1985
(Úř. věst. L 224, 22.8.1985, s. 37),

Lotyšsko:

Valsts veterinármedicinas diagnostikas centrs,
Lejupes iela 3, LV-1076 Riga

—

31985 D 0484: rozhodnutí Komise 85/484/EHS
18.10.1985 (Úř. věst. L 287, 29.10.1985, s. 37),

Litva:

Nacionaliné veterinarijos laboratoríja, J. Kairiúkščio
g. 10, LT-2021 Vilnius

—

31986 D 0245: rozhodnutí Komise 86/245/EHS ze dne 2.5.1986
(Úř. věst. L 163, 19.6.1986. s. 49).

Maďarsko:

Országos Állategészségúgyi Intézet (OÁI) Pf. 2.
Tábornok u. 2., H-581 Budapest

Malta:

Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory,
Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF,
United Kingdom

Polsko:

Laboratorium Zakladu Pryszczycy Paňstwowego
Instytutu Weterynaryjnego, ul. Wodna 7,
PL-98-220 Zduňska Wola

—

31982 D 0961: rozhodnutí Komise 82/961/EHS
23.12.1982 (Úř. věst. L 386, 31.12.1982, s. 51).

ze

—

31983 D 0219: rozhodnutí Komise 83/219/EHS ze dne 22.4.1983
(Úř. věsL L 121, 7.5.1983, s. 26).

—

31984 D 0234: rozhodnutí Komise 84/234/EHS ze dne 4.4.1984
(Úř. věst. L 120. 5.5.1984, s. 22),

ze

dne

dne

Rozhodnutí 82/733/EHS se zrušuje.
9.
31984 D 0028: Rozhodnutí Rady 84/28/EHS ze dne 6. ledna
1984 o seznamu zařízení v Polsku schválených pro dovoz čerstvého
masa do Společenství (Úř. věst. L 21, 26.1.1984, s. 42), ve znění:
—

31984 D 0426: rozhodnutí Komise 84/426/EHS ze dne 26.7.1984
(Úř. věst. L 238, 6.9.1984, s. 39),
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Slovinsko:

Nacionalni veterinarski institut, Gerbičeva 60,
SI-] 000 Ljubljana

—

31991 D 0276: rozhodnutí Komise 91/276/EHS ze dne 22.5.1991
(Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 58),

Slovensko:

Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory,
Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF,
United Kingdom"

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

12.
31986 D 0463: Rozhodnutí Komise 86/463/EHS ze dne 3. září
1986 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro
dovoz čerstvého masa z Kypru (Úř. vést. L 271, 23.9.1986, s. 23).

—

31994 D 0453: rozhodnutí Komise 94/453/ES ze dne 29.6.1994
(Úř. vést. L 187, 22.7.1994, s. 11).

Příloha se nahrazuje tímto:
Rozhodnutí 86/463/EHS se zrušuje.
„PŘÍLOHA
13.
31987 D 0548: Rozhodnutí Rady 87/548/EHS ze dne 6. listo
padu 1987 o seznamu zařízení na Maltě schválených pro dovoz čer
stvého masa do Společenství (Úř. věst. L 327, 18.11.1987, s. 28).

SEZNAM TŘETÍCH ZEMÍ, Z NICHŽ ČLENSKÉ STÁTY
DOVOZ HLUBOCE Z M R A Z E N É H O SPERMATU SKOTU

Rozhodnutí 87/548/EHS se zrušuje.

Austrálie

14.
31989 L 0437: Směrnice Rady 89/437/EHS ze dne 20. června
1989 o hygienických a zdravotních otázkách výroby vaječných
výrobků a jejich uvádění na trh (Úř. věst. L 212, 22.7.1989, s. 87), ve
znění:

Kanada

—

31989 L 0662: směrnice Rady 89/662/EHS ze dne 11.12.1989 (Úř.
věst. L 395, 30.12.1989, s. 13).

—

31991 L 0684: směrnice Rady 91/684/EHS ze dne 19.12.1991 (Úř.
věst. L 3 6. 31.12.1)91. s. 38).

POVOLUJÍ

Izrael

Nový Zéland

Rumunsko

7

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakous <é republiky. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. vést. C 241, 29.8.1994. s. 21).

Švýcarsko

Spojené státy americké

Jugoslávie".
a)

V kapitole XI bodě 1 podbodě i) přílohy se první odrážka nahra
zuje tímto:

„ — v horní části počáteční písmeno nebo písmena odesílající
země velkými písmeny, tj.: B/CZ/DK/D/EE/EL/E/F/IRL/I/CY/LV/
LT/L/HU/MT/NL/AT/PL/P/Sl/SK/FI/SE/UK. následované číslem
veterinárního schválení zařízení,".

b)

V kapitole XI bodě 1 podbodě i) přílohy se druhá odrážka nahra
zuje tímto:

„ — ve spodní části jedna z těchto zkratek' CEE - ERF - EWG EOK - EEC - F.EG - E T Y - EHS - EMU - EEK - EEB - EGK KEE - EGS:"

c)

16.
31990 L 0426: Směrnice Rady 90/426/EHS ze dne 26. června
1990 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz
ze třetích zemí (Úř. věst. L 224, 18.8.1990. s. 42), ve znění:

—

—

31991 L 0496: směrnice Rady 91/496/EHS ze dne 15.7.1991 (Úř.
věst. L 268, 24.9.1991, s. 56),

—

31992 D 0130: rozhodnutí Komise 92/130/EHS ze dne 13.2.1992
(Úř. věst. L 47, 22.2.1992, s. 26),

—

31992 L 0036: směrnice Rady 92/36/EHS ze dne 29.4.1992 (Úř.
věst. L 157, 10.6.1992, s. 28),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994. s. 21),

—

32001 D 0298: rozhodnutí Komise 2001/298/ES
30.3.2001 (Úř. věst. L 102. 12.4.2001. s. 63).

ze

dne

—

32002 D 0160: rozhodnutí Komise 2002/160/ES
21.2.2002 (Úř. věst. L 53, 23.2.2002. s. 37).

ze

dne

V kapitole XI bodě 1 podbodě ii) přílohy se třetí odrážka nahra
zuje tímto:

„ — ve spodní části jedna z těchto zkratek CEE - EŘF - EWG EOK - EEC - EEG - E T Y - EHS - EMU - EEK - EEB - EGK KEE - EGS;"

15.
31990 D 0014: Rozhodnutí Komise 90/14/EHS ze dne 20. pro
since 1989, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské
státy povolují dovoz hluboce zmrazeného spermatu skotu (Úř. věst.
L 8, 11.1.1990, s. 71), v ; znění:

31990 L 0425: směrnice Rady 90/42 5/EHS ze dne 26.6.1990 (Úř.
věst. L 2 2 4 , 1 8 . 8 . 1 9 9 0 , s. 2 9 ) .

23.9.2003
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V příloze C poznámce pod čarou c) se doplňují tyto údaje:
„v České
republice:

.úřední veterinární lékař';

v Estonsku:

.veterinaarjárelevalve ametnik';

na Kypru:

,EmoT|uoc K-mviaTpoc*;

v Lotyšsku:

EpvaoTř|pto Avcupopác. yta ne. AO9ĚVEI£C TIOV ZÚWV

KTnvtaTpiKÉc YTtnptoiEC, 1417 AEUKIOOÚI
(National Reference Laboratory for Animal
Health, Veterinary Services, CY-1417 Nicosia)
Lotyšsko

Valsts veterinármedielnas diagnostikas
Lejupes iela 3, LV-1076 Riga

Litva

Nacionaliné veterinarijos laboratorija,
J. Kairiůkščio g. 10, LT-2021 Vilnius

.veterinárais inspektore';

Maďarsko

Országos Állategészségůgyi Intézet (OÁI), Pf. 2.,
Tábornok u. 2., H-1581 Budapest

v Litvě:

.veterinarijos inspektorius';

Malta

National Veterinary Laboratory, Marsa, Malta

v Maďarsku:

.hatósági állatorvos';

Polsko

Laboratorium Zakladu Chorob Drobiu
Paňstwowego Instytutu Weterynaryjnego,
A I . Partyzantów 57, PL-24-100 Pulawy

na Maltě:

.veterinarju uffičjali";
Slovinsko

Nacionalni veterinarski institut, Gerbičeva 60,
SI-1000 Ljubljana

Slovensko

Štátny veterinárny a potravinový ústav,
Botanická 15, SK-842 52 Bratislava".

v Polsku:

.urzedowy lekarz weterynarii';

ve Slovinsku:

.veterinarski inšpektoť;

na Slovensku:

.veterinárny inspektor'.''

17.
31990 L 0539: Směrnice Rady 90/539/EHS ze dne 15. října
1990 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými
vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (Úř. věst.
L 303, 31.10.1990, s. 6), ve znění:

18.
31991 D 0270: Rozhodnutí Komise 91/270/EHS ze dne
14. května 1991, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž člen
ské státy povolují dovoz embryí skotu (Úř. věst. L 134, 29.5.1991,
s. 56), ve znění:
—

—

11994 N: A k t u o p o d m í n k á c h přistoupení a o úpravách s m l u v

-

věst L 268. 24.9.1991, s. 35),

přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

31991 L 0496: směrnice Rady 91/496/EHS ze dne 15.7.1991 (Úř.
věst. L 268, 24.9.1991, s. 56).

31994 D 0453: rozhodnutí Komise 94/45 3/ES ze dne 29.6.1994
(Úř. věst. L 187, 22.7.1994, s. 11),

31991 L 0494: směrnice Rady 91/494/EHS ze dne 26.6.1991 (Úř.

—

31992 D 0369: rozhodnutí Komise 92/369/EHS ze dne 24.6.1992
(Úř. věst L 195, 14.7.1992, s. 25),

—

—

31992 L 0065: směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13.7.1992 (Úř.
věst. L 268, 14.9.1992, s. 54),

V příloze se zrušují tato slova:

—

31993 L 0120: směrnice Rady 93/120/ES ze dne 22.12.1993 (Úř.
věst L 340, 31.12.1993, s. 35),

—

centrs,

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

31999 L 0090: směrnice Rady 1999/90/ES ze dne 15.11.1999 (Úř.
věst L 300, 23.11.1999, s. 19),

—

32000 D 0505: rozhodnutí Komise 2000/505/ES
25.7.2000 (Úř. věst. L 201, 9.8.2000, s. 8),

ze dne

—

32001 D 0867: i rozhodnutí Komise 2001/867/ES
3.12.2001 (Úř. věst. L 323, 7.12.2001, s. 29).

ze dne

V bodě 1 přílohy I se doplňují nové položky, které znějí:
„Česká
republika

Státní veterinární ústav Praha, Sídlištní 24/136,
165 03 Praha 6

Estonsko

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, Váike-Paala 3,
11415 Tallinn

31996 D 0572: rozhodnutí Komise 96/572/ES ze dne 24.9.1996
(Úř. věst. L 250, 2.10.1996, s. 20).

„Československo", „Maďarsko" a „Polsko"
19.
31991 L 0493: Směrnice Rady 91/493/EHS ze dne 22. července
1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů
rybolovu na trh (Uř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 15), ve znění:
—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

31995 L 0071: směrnice Rady 95/71/ES ze dne 22.12.1995 (Úř.
věst. L 332, 30.12.1995, s. 40),

—

31997 L 0079: směrnice Rady 97/79/ES ze dne 18.12.1997 (Úř.
věst. L 24, 30.1.1998. s. 31).

a)

V kapitole VII druhém pododstavci
nahrazuje tímto:

přílohy se první odrážka

„ — země odeslání, jež může být vypsána nebo uvedena v podobě
zkratky velkými písmeny, tj. pro členské státy Společenství
jednou z těchto zkratek: B/CZ/DK/D/EE/EL/E/F/IRL/I/CY/LV/
LT/L/HU/MT/NL/AT/PL/P/SI/SK/FI/SE/UK,"

23.9.2003
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V kapitole VII druhém pododstavci přílohy se třetí odrážka nahra
zuje tímto:

b)
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Za článek 17a se vkládá nový článek, který zní:
„Článek 17b

„ — jednu z těchto zkratek CE - EC - EG - EK - EF - EY - ES EU - EB - KE - WE".

Na hranici s Rumunskem se po dobu tří let ode dne přistoupení
uplatňuje zvláštní režim s Maďarskem. Během tohoto přechodného
období uplatňuje Madarsko opatření, jež budou určena přede
dnem přistoupení postupem podle článku 23.

20.
31991 L 0495: Směrnice Rady 91/495/EHS ze dne 27. listopadu
1990 o hygienických a veterinárních otázkách produkce králičího masa
a masa farmové zvěře Í. uvádění tohoto masa na trh (Úř. věst. L 268,
24.9.1991, s. 41), ve znění:
—

31992 L 0065: směrnice Radv 92/65/EHS ze dne 13.7.1992 (Úř.
věst. L 268, 14.9.1992. s. 54),'

—

31992 L 0116: směrnice Rady 92/116/EHS ze dne 17.12.1992 (Úř.
věst. L 62, 15.3.1993, s. 1),

—

31994 L 0065: směrnice Rady 94/65/ES ze dne 14.12.1994 (Úř.
věst. L 368. 31.12.1994. s. 10).'

a)

V kapitole III bodě 11.1 písm. a) přílohy I se první odrážka nahra
zuje tímto:
„— v horní části velkými písmeny počáteční písmeno nebo
písmena názvu odesílající země: B - CZ - DK - D - EE - EL
- E - F - IRL - I - O ' - LV - LT - L - HU - MT - NL - A PL - P - SI - SK - FIN - S - UK,"

b)

Před koncem tohoto období tří let bude situace přezkoumána
a budou přijata nezbytná opatření postupem podle článku 2 3."

V kapitole III bodě 11.1 písm. a) přílohy I se třetí odrážka nahra
zuje tímto:

22.
31992 L 0035: Směrnice Rady 92/35/EHS ze dne 29. dubna
1992, kterou se stanoví pravidla a opatření pro tlumení moru koní
(Úř. věst. L 157. 10.6.1992, s. 19), ve znění:
—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky. Finské republikv a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994. s. 21).

V příloze IA se doplňují nové položky, které znějí:
„Česká
republika

Institute of Animal Health, Ash Road, Pirbright,
Woking, Surrey GU24 ONF

Estonsko

Veterinaar- ja Tbidulaboratoorium,
Kreutzwaldi 30. 51006 Tartu

Kypr

EpycioTripio Ava<f>opác, yia TIC AO9ÉVEU:C xuv Zúwv.
KtnviaTpiKEC YnnpEoiEC, 1417 AEUKuoia
(National Reference Laboratory for Animal
Health, Veterinary Services, CY-1417 Nicosia)

Lotyšsko

Valsts veterinármedicinas diagnostikas
Lejupes iela 3, LV-1076 Riga

Litva

Nacionaliné veterinarijos laboratoríja,
J. Kairiúkščio g. 10, LT-2021 Vilnius

Madarsko

Országos Állategészségůgyi Intézet (OÁI), Pf. 2.,
Tábornok u. 2., H-1581 Budapest

Malta

Institute for A n i m a l Health, Pirbright Laboratory,

„ — ve spodní části jedna z těchto zkratek: CEE, E 0 F , EWG, EOK,
EEC. EEG. ETY. EHS. EMU. EEK. EEB, EGK, KEE, EGS;"
21.
31991 L 0496: Směrnice Rady 91/496/EHS ze dne 15. července
1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat
dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice
89/662/ÉHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (Úř. věst. L 268, 24.9.1991,
s. 56), ve znění:
—

—

31991 L 0628: směrnice Radv 91/628/EHS ze dne 19.11.1991 (Úř.
věst. L 340, 11.12.1991. s. 17).
31992 D 0438: rozhodnutí Rady 92/438/EHS ze dne 13.7.1992
(Úř. věst. L 2 4 3 . 2 5 . 8 . 1 9 9 2 . s. 27)'.

—

centrs,

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky. Finské republiky a švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

31994 D 0957: rozhodnutí Komise 94/957/ES ze dne 28.12.1994
(Úř. věst. L 371, 31.12.1994, s. 19),

—

31994 D 0970: rozhodnutí Komise 94/970/ES ze dne 28.12.1994
(Úř. věst. L 371, 31.12.1994, s. 41),

—

31995 D 0157: rozhodnutí Komise 95/157/ES ze dne 21.4.1995
(Úř. vést. L 103, 6.5.1995, s. 40),

—

31996 L 0043: směrnice Rady 96/43/ES ze dne 26.6.1996 (Úř.
věst. L 162, 1.7.1996. s. 1).

a)

V čl. 9 odst. 1 se návétí nahrazuje tímto:

Ash Road, Pirbright,
ONF, United Kingdom

Surrey

GU24

Polsko

Laboratorium Zakladu Wirusologii Paňstwowego
Instytutu Weterynaryjnego, Al. Partyzantów 57,
PL-24-100 Pulawy

Slovinsko

Nacionalni veterinarski institut, Gerbičeva 60,
SI-1000 Ljubljana

Slovensko

Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory,
Ash Road, Pirbright, Woking Surrey GU24 ONF,
United Kingdom".

23.
31992 L 0040: Směrnice Rady 92/40/EHS ze dne 19. května
1992, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení influenzy
ptáků (Úř. věst. L 167, 22.6.1992, s. 1). ve znění:
—

„1.
Členské státy povob' tranzit zvířat z jedné třetí země do jiné
třetí země nebo do téže třetí země za předpokladu, že:"

Woking,

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994. s. 21).
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V příloze IV se doplňují nové údaje, které znějí:

—

„Česká
republika

Státní veterinární ústav Praha, Sídlištní 24/136,
165 03 Praha 6

Estonsko

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, Váike-Paala 3,
11415 Tallinn

Kypr
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31992 L 0118: směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17.12.1992 (Úř.
věst. L 62, 15.3.1993, s. 49),

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

EpyaxjTr|pio Avcupopác via tic AO^CVEIEC TWV ZÍOWV,

Krnvicrtpucéc, YTtrjpeoúc, 1417 AcuiaooHa
(National Reference Laboratory for Animal
Health, Veterinary Services, CY-1417 Nicosia)

31994 D 0330: rozhodnutí Komise 94/330/ES ze dne 25.5.1994
(Úř. věsL L 146, 11.6.1994, s. 23),

Lotyšsko

Valsts veterinármedicinas diagnostikas
Lejupes iela 3, LV-1076 Riga

31994 L 0071: směrnice Rady 94/71/ES ze dne 13.12.1994 (Úř.
věst. L 368, 31.12.1994, s. 33).

Litva

Nacionaliné veterinarijos laboratoríja,
J. Kairiúkščio g. 10, LT-2021 Vilnius

Madarsko

Országos Állategészségugyi Intézet (OÁI), Pf. 2.,
Tábornok u. 2., H-1581 Budapest

Malta

Istituto Zooprofílatico Sperimentale delle
Venezie, Padua, Italia

Polsko

Laboratorium Zakladu Chorob Drobiu
Paňstwowego Instytutu Weterynaryjnego,
Al. Partyzantów 57, PL-24-100 Pulawy

centrs,

Slovinsko

Nacionalni veterinarski institut, Gerbičeva 60,
SI-1000 Ljubljana

Slovensko

Štátny veterinárny ústav, Pod dráhami 918,
SK-96086 Zvolen".

24.
31992 L 0045: Směrnice Rady 92/45/EHS ze dne 16. června
1992 o hygienických a veterinárních otázkách usmrcování zvěře při
lovu a uvádění zvěřiny na trh (Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 35), ve
zněm:
—

31992 L 0116: směrnice Rady 92/116/EHS ze dne 17.12.1992 (Úř.
věst L 62,15.3.1993, s. 1),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

31997 L 0079: směrnice Rady 97/79/ES ze dne 18.12.1997 (Úř.
věst L 24, 30.1.1998, s. 31).

a)

V kapitole VII bodě 2 písm. a) podbodě i) přílohy I se první
odrážka nahrazuje tímto:

a)

„ — nahoře: velkými písmeny počáteční písmeno nebo písmena
odesílající země, tj. pro Společenství písmena: B - DK - D EL - E - F - IRL - I - L - NL - P - UK - AT - FI - SE - CZ EE - CY - LV - LT - HU - MT - PL - SI - SK."

b)

c)

„ — ve spodní části jedna z těchto zkratek: CEE, EOF, EWG, EOK,
EEC, EEG, ETY, EHS, EMU, EEK, EEB, EGK, KEE, EGS, nebo
počáteční písmena určující třetí zemí původu."
25.
3.1992 L 0046: Směrnice Rady 92/46/EHS ze dne 16. června
1992 o hygienických předpisech pro produkci syrového mléka, tepelně
ošetřeného mléka a mléčných výrobků a jejich uvádění na trh (Úř. věst.
L 268, 24.9.1992, s. 1), ve znění:

V kapitole FV.A bodě 3 písm. a) podbodě ii) přílohy C se třetí
odrážka nahrazuje tímto:

„ — dole: jedna z těchto zkratek: CEE - E 0 F - EWG - EOK - EEC
- EEG - E T Y - EHS - EMU - EEK - EEB - EGK - KEE EGS;".

d)

V kapitole IV.A bodě 3 písm. a) podbodě iii) přílohy C se první
odrážka nahrazuje tímto:

„ — nahoře: velkými písmeny název nebo počáteční písmeno nebo
písmena názvu odesílající země, tj. pro Společenství písmena:
B - C Z - D K - D - E E - E L - E - F - I R L - I - C Y - L V - L T
- L - H U - M T - N L - A - P L - P - S I - S K - F I N - S -UK,".

e)

V kapitole VD bodě 2 písm. a) podbodě i) přílohy I třetí odrážka
nahrazuje tímto:

V kapitole IV.A bodě 3 písm. a) podbodě i) přílohy C se druhá
odrážka nahrazuje tímto:

„ — dole: jedna z těchto zkratek CEE - EOF - EWG - EOK - EEC
- EEG - E T Y - EHS - EMU - EEK - EEB - EGK - KEE EGS:".

„ — v horní části velkými písmeny plný název nebo počáteční
písmeno nebo písmena názvu odesílající země: pro Spole
čenství tato písmena: B - C Z - D K - D - E E - E L - E - F I R L - I - C Y - L V - L T - L - H U - M T - N L - A - P L - P SI - SK - FIN - S -UK,"
b)

V kapitole IV.A bodě 3 písm. a) podbodě i) přílohy C se první
odrážka nahrazuje tímto:

V kapitole IV.A bodě 3 písm. a) podbodě iii) přílohy C se třetí
odrážka nahrazuje tímto:

„ — dole: jedna z těchto zkratek: CEE - E 0 F - EWG - EOK - EEC
- EEG - E T Y - EHS - EMU - EEK - EEB - EGK - KEE EGS:".

26.
31992 L 0065: Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července
1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem,
vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství,
pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství
uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (Uř. věst. 268,
14.9.1992, s. 54), ve zněm:

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),
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—

31995 D 0176: rozhodnutí Komise 95/176/ES ze dne 6.4.1995
(Úř. věst. L 117, 24.5.1995. s. 23).

Slovinsko

Nacionalni veterinarski institut, Gerbičeva 60,
SI-1000 Ljubljana

—

32001 D 0298: rozhodnutí Komise 2001/298/ES
30.3.2001 (Úř. věst L 102, 12.4.2001. s. 63),

Slovensko

Štátny veterinárny ústav, Pod dráhami 918,
SK-960 86 Zvolen".

—

32002 R 1282: nanzení Komise (ES) č. 1282/2002 ze dne
15.7.2002 (Úř. věst. L 187. 16.7.2002. s. 3),

—

32002 R 1802: nanzení Komise (ES) č. 1802/2002 ze dne
10.10.2002 (Úř. vést. L 274, 11.10.2002. s. 21).

a)

V čl. 10 odst. 3 se první věta nahrazuje tímto:

ze

dne

„Od 1. července l »94. a pro Kypr a Maltu ode dne přistoupení,
podléhá v Irsku, r a Kypru, na Maltě a ve Spojeném království
odchylně od odstavce 2 uvádění na trh psů a koček, již nepochá
zejí z těchto zemí. následujícím podmínkám:"
ť

b)

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994. s. 21),

—

31994 D 0466: rozhodnutí Komise 94/466/ES ze dne 13.7.1994
(Úř. věst. L 190, 26.7.1994, s. 26),

—

31994 D 0723: rozhodnutí Komise 94/723/ES ze dne 26.10.1994
(Úř. věst. L 288, 9.11.1994, s. 48),

—

31995 D 0338: rozhodnutí Komise 95/338/ES ze dne 26.7.1995
(Úř. věst. L 200, 24.8.1995, s. 35),

—

31995 D 0339: rozhodnutí Komise 95/339/ES ze dne 27.7.1995
(Úř. věst. L 200. 24.8.1995. s. 36).

—

31996 D 0103: rozhodnutí Komise 96/103/ES ze dne 25.1.1996
(Úř. věst. L 24, 31.1.1996, s. 28).

—

31996 D 0340: rozhodnutí Komise 96/340/ES ze dne 10.5.1996
(Úř. věst. L 129, 30.5.1996, s. 35).

V článku 10 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
„4.
Irsko, Kypr, Malta a Spojené království si mohou bez dotčení
odstavců 2 a 3 za:hovat svá vnitrostátní pravidla pro karanténu
všech
masožravců.
primátů
(nehetnatců),
netopýrů
a jiných zvířat vnímavých na vzteklinu, na které se vztahuje tato
směrnice a u nichž nelze prokázat, že se narodila v hospodářství
původu a byla tam od narození držena v zajetí, i když ponechání
takových předpisů nesmí ohrozit odstranění veterinárních kontrol
na hranicích mezi členskými státy."

27.
31992 L 0066: Směrnice Rady 92/66/EHS ze dne 14. července
1992, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení newcastleské choroby (Úř. věst. L 260. 5.9.1992. s. 1), ve znění:
—

28.
31992 L 0118: Směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince
1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s pro
dukty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Spole
čenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uve
dené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o pato
genní původce, směrnice 90/425/EHS (Úř. vést. L 62, 15.3.1993,
s. 49), ve znění:

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994. s. 21).

V příloze IV se doplňuj nové údaje, které znějí:
„Česká
republika

Státní veterinární ústav Praha, Sídlištní 24/136.
165 03 Praha 6

Estonsko

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, Váike-Paala 3.
1 1 4 1 5 Tallinn

Kypr

EpvacnT|pio Avcupopac via ne. AOSEVEIEC TU>V Zióaiv,
KTrnimpucčc Ynqpecficc, 1417 AeuKuoia
(National Reference Laboratory for Animal
Health, Veterinary Services, CY-1417 Nicosia)

Lotyšsko

Litva

\alsts veterinármediclnas diagnostikas
Lejupes iela 3, LV-1076 Riga

31996 D 0405: rozhodnutí Komise 96/405/ES ze dne 21.6.1996
(Úř. věst. L 165, 4.7.1996, s. 40),

31996 L 0090: směrnice Rady 96/90/ES ze dne 17.12.1996 (Úř.
věst. L 13, 16.1.1997. s. 24),
31997 L 0079: směrnice Rady 97/79/ES ze dne 18.12.1997 (Úř.
věst. L 24. 30.1.1998. s. 31),

31999 D 0724: rozhodnutí Komise 1999/724/ES
28.10.1999 (Úř. věst. L 290. 12.11.1999, s. 32),

ze

dne

centrs,

Nacionaliné veterinarijos laboratorija,
j. Kairiúkščio g. 10, LT-2021 Vilnius

Maďarsko

Országos Állategészségúgyi Intézet (OÁI), Pf. 2..
Tábornok u. 2., H-1581 Budapest

Malta

Veterinary Laboratory Agency, Weybridge,
United Kingdom

Polsko

Laboratorium Zakladu Chorob Drobiu
Faňstwowego Instytutu Weterynaryjnego,
Al. Partyzantów 57, PL-24-100 Pulawy

—

32002 L 0033: směrnice Evropského parlamentu a Rady
2002/33/ES ze dne 21.10.2002 (Úř. vést. L 315, 19.11.2002, s. 14).

a)

V kapitole 3 části I.B přílohy II se bod 8 nahrazuje tímto:

„8) Bálem a obchodní úprava hlemýžďů musí nést identifikační
značku obsahující tyto údaje:
velkými písmeny název nebo velkými tiskacími písmeny počá
teční písmeno nebo písmena názvu odesílající země, tj.: B,
CZ, DK, D, EE, EL, E, F, IRL, I, CY, LV, LT, L, HU, MT, NL. AT,
PL, P, SI, SK, FI, SE, UK, následovaná číslem schválení zařízení
a jednou z těchto zkratek: CE. EC. EF, EG. EK. EY, ES, EÚ. EB,
KE, WE."
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V kapitole 3 části II.B přílohy II se bod 8 nahrazuje tímto:

„8) Balení a nádoby obsahující žabí stehýnka musí nést identifi
kační značku obsahující tyto údaje:
velkými písmeny název nebo velkými tiskacími písmeny
počáteční písmeno nebo písmena názvu odesílající země,
tj.: B, CZ, DK, D, EE, EL, E, F, IRL, I, CY, LV, LT, L, HU,
MT, NL, AT, PL, P, SI, SK, FI, SE, UK, následovaná číslem
schválení zařízení a jednou z těchto zkratek: CE, EC, EF,
EG, EK, EY, ES, EÚ, EB, KE, WE."

c)

V kapitole 4 části VI bodě 2 přílohy II se první odrážka nahrazuje
tímto:

23.9.2003

Slovinsko:

Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory,
Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey GU24
ONF, United Kingdom

Slovensko:

Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory,
Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF,
United Kingdom"

30.
31992 D 0260: Rozhodnutí Komise 92/260/EHS ze dne
10. dubna 1992 o veterinárních podmínkách a veterinárních
osvědčeních pro dočasný dovoz registrovaných koní (Úř. věst. L 130,
15.5.1992,
s. 67), ve znění:
—

31993 D 0344: rozhodnutí Komise 93/344/EHS ze dne 17.5.1993
(Úř. věst. L 138, 9.6.1993, s. 11).

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

31994 D 0453: rozhodnutí Komise 94/45 3/ES ze dne 29.6.1994
(Úř. věst. L 187, 22.7.1994, s. 11),

—

31994 D 0561: rozhodnutí Komise 94/561/ES ze dne 27.7.1994
(Úř. věst. L 214, 19.8.1994, s. 17),

—

31995 D 0322: rozhodnutí Komise 95/322/ES ze dne 25.7.1995
(Úř. věst. L 190, 11.8.1995, s. 9),

—

31995 D 0323: rozhodnutí Komise 95/323/ES ze dne 25.7.1995
(Úř. věst. L 190,11.8.1995, s. 11),

—

31996 D 0081:. rozhodnutí Komise 96/81/ES ze dne 12.1.1996
(Úř. věst. L 19, 25.1.1996, s. 53),

—

31996 D 0279: rozhodnutí Komise 96/279/ES ze dne 26.2.1996
(Úř. vést. L 107, 30.4.1996, s. 1),

Statní veterinární ústav Praha, Sídlištní 24/136,
165 03 Praha 6

—

31997 D 0010: rozhodnutí Komise 97/10/ES ze dne 12.12.1996
(Úř. věst. L 3, 7.1.1997. s. 9),

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium,
Krieutzwaldi 30, 51006 Tartu

—

31997 D 0160: rozhodnutí Komise 97/160/ES ze dne 14.2.1997
(Úř. věst. L 62, 4.3.1997, s. 39).

—

31998 D 0360: rozhodnutí Komise 98/360/ES ze dne 15.5.1998
(Úř. věst. L 163, 6.6.1998, s. 44).

—

31998 D 0594: rozhodnutí Komise 98/594/ES ze dne 6.10.1998
(Úř. věst. L 286, 23.10.1998. s. 53),

—

31999 D 0228: rozhodnutí Komise 1999/228/ES ze dne 5.3.1999
(Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 77),

—

32000 D 0209: rozhodnutí Komise 2000/209/ES
24.2.2000 (Úř. věst. L 64, 11.3.2000, s. 22),

—

32001 D 0117: rozhodnutí Komise 2001/117/ES ze dne 26.1.2001
(Úř. věst. L 43, 14.2.2001, s. 38),

—

32001 D 0611: rozhodnutí Komise 2001/611/ES ze dne 20.7.2001
(Úř. věst. L 214, 8.8.2001, s. 49),

—

32001 D 0619: rozhodnutí Komise 2001/619/ES ze dne 25.7.2001
(Úř. věst. L 215, 9.8.2001, s. 55),

„ — identifikační značka uvádějící tyto údaje:
název nebo počáteční písmeno nebo písmena odesílající země
velkými tiskacími písmeny, tj.: B-CZ-DK-D-EE-EL-E-F-IRLI-CY-LV-LT-L-HU-MT-NL-AT-PL-P-SI-SK-FI-SE-UK, následovaná
číslem schválení zařízení a jednou z těchto zkratek: CE-EC-EFEG-EK-EY-ES-EÚ-EB-KE-WE."

29.
31992 L 0119: Směrnice Rady 92/119/EHS ze dne 17. prosince
1992, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení
některých nákaz zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární cho
roby prasat (Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 69), ve znění:

—

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

32002 L 0060: směrnice Rady 2002/60/ES ze dne 27.6.2002 (Úř.
věst L 192. 20.7.2002, s. 27).

V příloze II bodě 5 se doplňují nové údaje, které znějí:

.Česká
republika:

Kypr.

Injtituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dellTmilia Romagna, Via Bianchi 9,
ITs25124 Brescia

Lotyšsko:

Valsts veterinármedicinas diagnostikas centrs,
Lejupes iela 3, LV-1076 Riga

Litva:

Nacionaliné veterinarijos laboratorija,
J. Kairiúkščio g. 10, LT-2021 Vilnius

Maďarsko:

Országos Állategészségugyi Intézet (OÁI), Pf. 2.,
Tábornok u. 2., H-1581 Budapest

Malta:

Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory,
Asjh Road, Pirbright, Woking, Surrey GU24
ONF, United Kingdom

Polsko:

Laboratorním Zakladu Pryszczycy Paňstwowego
Instytutu Weterynaryjnego, ul. Wodna 7,
PL-98-220 Zdunska Wola

ze

dne
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—

32001 D 0828: rozhodnutí Komise 2001/828/ES
23.11.2001 (Úř. vést. L 308. 27.11.2001, s. 41),

ze

dne

—

32002 D 0635: rozhodnutí Komise 2002/635/ES
31.7.2002 (Úř. věst. L 206, 3.8.2002. s. 20).

ze

dne

a)

Makedonie, Macao, Malajsie (poloostrov), Norsko, Nový
Zéland, Rumunsko, Rusko ('), Singapur, Thajsko, Ukrajina.
Spojené státy americké, Svazová republika Jugoslávie."

h)

„VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ

„Austrálie (AU). Bulharsko (BG), Bělorusko (BY), Chorvatsko (HR).
Bývalá jugoslávská republika Makedonie ( ) (MK), Nový Zéland
(NZ), Rumunsko (RO), Rusko (') (RU). Ukrajina (UA), Svazová
republika Jugoslávie (YU)"

pro dočasný dovoz registrovaných koní na území Společenství ze
Spojených arabských emirátů, Bahrajnu, Alžírska, Egypta ('),
Izraele, Jordánská, Kuvajtu. Libanonu, Libye, Maroka, Mauricia,
Omanu, Kataru, Saúdské Arábie ('), Sýrie, Tuniska a Turecka (') na
dobu kratší 90 dnů".

V příloze I se seznam nazvaný „Skupina E" nahrazuje tímto:
i)
„Spojené arabské emiráty (AE), Bahrajn (BH), Alžírsko (DZ).
Egypt (') (EG). Izrael (IL)'. Jordánsko (JO), Kuvajt (KW). Libanon
(LB), Libye (LY). Maroko (MA). Mauricius (MU), Omán (OM), Katar
(QA). Saúdská Arábie (') (SA). Svrie (SY), Tunisko (TN), Turecko (')
(TR)".

c)

31.
31992 D 0452: Rozhodnutí Komise 92/452/EHS ze dne 30. čer
vence, kterým se stanoví seznam týmů pro odběr embryí schválených
ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství (Úř. věst.
č L 250. 29.8.1992, s. 40), ve znění:
—

31992 D 0523: rozhodnutí Komise 92/523/EHS ze dne 4.11.1992
(Úř. vést. L 328, 14.11.1992, s. 42).

—

31993 D 0212: rozhodnutí Komise 93/212/EHS ze dne 18.3.1993
(Úř. věst. L 91. 15.4.1993, s. 20),

—

31993 D 0433: rozhodnutí Komise 93/433/EHS ze dne 29.6.1993
(Úř. věst. L 201, 11.8.1993, s. 17).

—

31993 D 0574: rozhodnutí Komise 93/574/EHS ze dne 22.10.1993
(Úř. věst. L 276, 9.11.1993, s. 23),

—

31993 D 0677: rozhodnutí Komise 93/677/ES ze dne 13.12.1993
(Úř. vést. L 316, 17.12.1993, s. 441.

Nadpis části B přílohy II se nahrazuje tímto:
„VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ
pro dočasný dovez registrovaných koní na území Společenství
z Austrálie, Bulharska, Běloruska, Chorvatska, Bývalé jugoslávské
republiky Makedonie. Nového Zélandu, Rumunska. Ruska ('),
Ukrajiny a Svazové republiky Jugoslávie na dobu kratší 90 dnů"

e)

V části B oddíle III písm. d) přílohy II se třetí odrážka nahrazuje
tímto:
„—

Spojené

arabské

emiráty.

Austrálie,

Bulharsko,

Bělorusko.

Kanada, Švýcarsko, Grónsko, Hongkong, Chorvatsko, Island.

Japonsko, Korejská republika, Bývalá jugoslávská republika

f)

—

31994 D 0221: rozhodnutí Komise 94/221/ES ze dne 15.4.1994
(Úř. věst. L 107. 28.4.1999. s. 63),

Makedonie, Macao, Malajsie (poloostrov), Norsko, Nový
Zéland, Rumunsko, Rusko ('), Singapur. Thajsko, Ukrajina,
Spojené státy americké, Svazová republika Jugoslávie."

—

31994 D 0387: rozhodnutí Komise 94/387/ES ze dne 10.6.1994
(Úř. věst. L 176. 9.7.1994, s. 27),

V části C oddíle III písm. d) přílohy II se třetí odrážka nahrazuje
tímto:

—

31994 D 0608: rozhodnutí Komise 94/608/ES ze dne 8.9.1994
(Úř. věst. L 241. 16.9.1994, s. 22),

—

31994 D 0678: rozhodnutí Komise 94/678/ES ze dne 14.10.1994
(Úř. věst. L 269. 20.10.1994. s. 40).

—

31994 D 07 37: rozhodnutí Komise 94/737/ES ze dne 9.11.1994
(Úř. věst. L 294. 15.11.1994. s. 37).

—

31995 D 0093: rozhodnutí Komise 95/93/ES ze dne 24.3.1995
(Úř. věst. L 73. 1.4.1995, s. 86),

—

31995 D 0335: rozhodnutí Komise 95/335/ES ze dne 26.-.1995
(Úř. věst. L 194, 17.8.1995, s. 12).

„ — Spojené arabské emiráty, Austrálie, Bulharsko, Bělorusko,
Kanada, Švýcarsko, Grónsko. Hongkong, Chorvatsko. Island,
Japonsko, Korejská republika, Bývalá jugoslávská republika
Makedonie, Macao, Malajsie (poloostrov), Norsko, Nový
Zéland, Rumunsko, Rusko ('), Singapur, Thajsko, Ukrajina,
Spojené státy americké. Svazová republika Jugoslávie."
g)

V části E oddíle III písm. d) přílohy II se třetí odrážka nahrazuje
tímto:
„ — Spojené arabské emiráty, Austrálie, Bulharsko, Bělorusko,
Kanada, Švýcarsko, Grónsko. Hongkong, Chorvatsko, Island,
Japonsko, Korejská republika. Bývalá jugoslávská republika
Makedonie, Macao, Malajsie (poloostrov). Norsko, Nový
Zéland, Rumunsko, Rusko ('), Singapur, Thajsko, Ukrajina,
Spojené státy americké. Svazová republika Jugoslávie."

V části A oddíle III písm. d) přílohy II se třetí odrážka nahrazuje
tímto:
„ — Spojené arabské emiráty. Austrálie, Bulharsko, Bělorusko,
Kanada. Švýcarsko. Grónsko. Hongkong, Chorvatsko, Island,
Japonsko, Korejská republika, Bývalá jugoslávská republika
Makedonie, Macao. Malajsie (poloostrov), Norsko, Nový
Zéland, Rumunsko. Rusko ('), Singapur, Thajsko, Ukrajina,
Spojené státy americké. Svazová republika Jugoslávie."

d)

Nadpis části E přílohy II se nahrazuje tímto:

V příloze I se seznam nazvaný „Skupina B" nahrazuje tímto:

2

b)
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V příloze II části D oddíle III písm. d) se třetí odrážka nahrazuje
tímto:
„ — Spojené arabské emiráty. Austrálie, Bulharsko, Bělorusko.
Kanada, Švýcarsko. Grónsko, Hongkong, Chorvatsko, Island,
Japonsko. Korejská republika. Bývalá jugoslávská- republika
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—

31996 D 0097: rozhodnutí Komise 96/97/ES ze dne 12.1.1996
(Úř. věst. L 23, 30.1.1996, s. 20),

—

31996 D 0312: rozhodnutí Komise 96/312/ES ze dne 22.4.1996
(Úř. věst. L 118,15.5.1996, s. 26),

—

31996 D 0596: rozhodnutí Komise 96/596/ES ze dne 2.10.1996
(Úř. věst. L 262, 16.10.1996, s. 15),

—

31996 D 0726: rozhodnutí Komise 96/726/ES ze dne 29.11.1996
(Úř. věst. L 329, 19.12.1996, s. 49),

—

31997 D 0104: rozhodnutí Komise 97/104/ES ze dne 22.1.1997
(Úř. věst. L 36, 6.2.1997, s. 31),

—

31997 D 0249: rozhodnutí Komise 97/249/ES ze dne 25.3.1997
(Úř. věst L 98, 15.4.1997, s. 17),

—

31999 D 0204: rozhodnutí Komise 1999/204/ES
25.2.1999 (Úř. věst. L 70, 17.3.1999, s. 26),

—

31999 D 0685: rozhodnutí Komise 1999/685/ES ze dne 7.10.1999
(Úř. věst L 270, 20.10.1999, s. 33),

—

32000 D 0051: rozhodnutí Komise 2000/51/ES
17.12.1999 (Úř. věst. L 19, 25.1.2000, s. 54),

—

32000 D 0344: rozhodnutí Komise 2000/344/ES ze dne 2.5.2000
(Úř. věst L 119, 20.5.2000, s. 38),

—

32000 D 0557: rozhodnutí Komise 2000/557/ES ze dne 7.9.2000
(Úř. věst. L 235,19.9.2000, s. 30).

—

32001 D 0184: rozhodnutí Komise 2001/184/ES ze dne 27.2.2001
(Úř. věst. L 67, 9.3.2001, s. 77).

—

32001 D 0638: rozhodnutí Komise 2001/638/ES ze dne 2.8.2001
(Úř. věst. L 223, 18.8.2001, s. 24),

—

32001 D 0728: rozhodnutí Komise 2001/728/ES
9.10.2001 (Úř. věst. L 273, 16.10.2001, s. 24),

—

32002 D 0046: rozhodnutí Komise 2002/46/ES ze dne 21.1.2002
(Úř. věst. L 21, 24.1.2002, s. 21),

ze

ze

ze

2)

Código ISO — Kód ISO — ISO-Kode — ISO-Code — ISOkood — Kwoucoc, ISO — ISO code — Code ISO — Codice
ISO — ISO standarts — ISO kodas — ISO kód — Kodiči ISO
— ISO-code — Kod ISO — Código ISO — Kód ISO — ISOkoda — ISO-koodi — ISO-kod

3)

País tercero — Třetí země — Tredjeland — Drittland — Kolmas riik — Tprrrj xúpu — Non-member country — Pays tiers
— Paese terzo — Trešá valsts — Trečioji šalis — Harmadik
ország — Pajjiž terz — Derde land — Paňstwo trzecie — País
terceiro — Tretia krajina — Tretja država — Kolmas maa —
Tredje land

4)

Numero de autorización del equipo / Číslo schválení týmu /
Teamgodkendelsesnummer / Zulassungsnummer der Einheit /
Riihma tunnustusnumber / Api9uóc čy^ionc ouá&ac, / Team
approval No / Numero ďagrément de 1'équipe / Numero di
riconoscimento del gruppo / Uzněmuma atzlšanas numurs /
Grupés patvirtinimo numeris / A Munkacsoport múkódési
engedélyének száma / In-numru ta' approvazzjoni tal-grupp /
Erkenningsnummer van het team / Numer zatwierdzenia zespofu / Numero de aprovacáo da equipa / Veterinárně regis
tračně číslo tímu / Veterinarska števUka odobritive skupině za
zbiranje zarodkov / Ryhmán hyváksyntánumero / Godkánnandenummer fór gruppen

5)

Recogida de embriones / Odběr embryí / Embryonindsamling
/ Embryo-Entnahme / Embriiote kogumine / ZuMovn, cuppůou

dne

/ Embryo

ze

dne

—

32002 D 0456: rozhodnutí Komise 2002/456/ES
13.6.2002 (Úř. věst L 155.14.6.2002, s. 60),

ze

dne

—

32002 D 0637: rozhodnutí Komise 2002/637/ES
31.7.2002 (Úř. věst. L 206, 3.8.2002, s. 29).

ze

dne

a)

V příloze se název nahrazuje tímto:
„ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA —
riAPAPTHMA — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELI
KUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BILAGE —
ZALACZNIK — ANEXO — PŘÍLOHA — PRILOGA — LITTE —
BILAGA"
V příloze se body 1) až 8) pod názvem nahrazují tímto:
„1) Versión — Verze — Udgave — Fassung vom — Versioon —
"EKOOOTI — Version — Version — Versione — Versija — Ver-

collection

/ Collecte

ďembryons

/ Raccolta

di

embrioni / Embriju iegúšana / Embrionu surinkimas / Embriógyútés / Gbir ta' 1-embrijoni / Embryoteam / Pozyskiwanie
zarodków / Colheita de embrióes / Odběr embryí / Zbiranje
zarodkov / Alkionsiirto / Embryosamling
6)

Producción de embriones / Produkce embryí / Embryonproduktion / Embryo-Erzeugung / Embriiote tootmine / napaytóYil
cpPpúou / Embryo production / Production ďembryons / Produzione di embrioni / Embriju ražošana / Embrionu gavyba /
Embriótermelés / Produzzjoni ta' 1-embrijoni / Embryoproductieteam / Produkcja zarodków / Producao de embrióes / Produkcia embryí / Pridobivanje zarodkov / Alkiontuotanto /
Embryoframstállning

7)

Dirección / Adresa / Adresse / Anschrift / Aadress / Ateuduvarj
/ Address / Adresse / Indirizzo / Adrese / Adresas / Cím / Indirizz / Adres / Adres / Endereco / Adresa / Naslov / Osoite /
Adress

8)

Equipo veterinario / Veterinární lékař týmu / Teamdyrlaege /
Tierarzt der Einheit / Riihma veterinaararst / KTnviaxpoc
OuáSac, / Team veterinarian / Vétérinaire de 1'équipe / Veteri
nario del gruppo / Pilnvarots veterinárársts / Grupés veterinaras / A munkacsoport állatorvosa / Veterinarju tal-grupp /
Dierenarts van het team / Lekarz weterynarii zespohi / Equipa
veterinária / Veterinárny lekár tímu / Vodja skupině za zbira
nje zarodkov, ki je doktor veterinarske medicine / Ryhmán
eláinláákári / Gruppens veterinář"

dne

32002 D 0252: rozhodnutí Komise 2002/252/ES
26.3.2002 (Úř. věst. L 86, 3.4.2002, s. 42),

b)

sija — Változat — Veržjoni — Versie — Wersja — Versáo —
Verzia — Verzija — Tilanne — Version

dne

—

23.9.2003

c)

V příloze se zrušují údaje pro tyto země:
Česká republika,
Maďarsko,
Slovenská republika.

23.9.2003
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32.
31992 D 0471: Rozhodnutí Komise 92/471/EHS ze dne 2. září
1992, kterým se stanou veterinární podmínky a veterinární osvědčení
pro dovoz embryí skoiu ze třetích zemí (Úř. věst. L 270, 15.9.1992.
s. 27), ve znění:

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

395

31996 D 0032: rozhodnutí Komise 96/32/ES ze dne 19.12.1995
(Úř. věst. L 9, 12.1.1996, s. 9).

V příloze F se zrušují slova:

„Československo",

„Estonsko",
—

31994 D 0280: rozhodnutí Komise 94/280/ES ze dne 28.4.1994
(Úř. věst. L 120. 11.5.1994, s. 52),

—

31994 D 0453: rozhodnutí Komise 94/453/ES ze dne 29.6.1994
(Úř. věst. L 187, 22.7.1994. s. 11).

—

31996 D 0572: rozhodnutí Komise 96/572/ES ze dne 24.9.1996
(Úř. vést. L 250, 2.10.1996. s. 20).

„Kypr",

„Lotyšsko",

„Litva",

V příloze A se část II nihrazuje tímto:

„ČÁST II

Seznam zemí schválených pro používání typizovaného veterinárního
osvědčení uvedeného v části I přílohy A

Argentina

Bosna a Hercegovina

Kanada

Chorvatsko

Izrael

Nový Zéland

„Maďarsko",

„Malta",

„Polsko".

„Slovinsko".

34.
31993 D 0027: Rozhodnutí Komise 93/27/EHS ze dne 11. pro
since 1992 o seznamu zařízení v Republice Slovinsko schválených pro
dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. vést. L 16, 25.1.1993,
s. 26).

Rozhodnutí 93/27/EHS se zrušuje.

35.
31993 L 0053: Směrnice Rady 93/53/EHS ze dne 24. června
1993. kterou se zavádějí minimální zdolávací opatření Společenství
proti některým nákazám ryb (Úř. věst. L 175, 19.7.1993, s. 23), ve
znění:

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994. s. 21),

—

32000 L 0027: směrnice Rady 2000/27/ES ze dne 2.5.2000 (Úř.
věst. L 114, 13.5.2000. s. 2 8 ) , '

—

32001 D 0288: rozhodnutí Komise 2001/288/ES ze dne 3.4.2001
(Úř. věst. L 99, 10.4.2001, s. 11).

Rumunsko

Švýcarsko

Spojené státy americké

Bývalá jugoslávská republika Makedonie".
33.
31993 D 0013: Rozhodnutí Komise 93/13/EHS ze dne 22. pro
since 1992, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol na stano
vištích hraniční kontroly Společenství pri dovozu produktů ze třetích
zemí (Úř. vést. L 9, 15.1.1993, s. 33), ve znění:

V příloze A se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:

„Česká republika

Výzkumný ústav veterinárního lékařství
Hudcova 70

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

621 32 Brno-Medlánky"

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:
—

—

31994 D 0043: rozhodnutí Komise 94/43/ES ze dne 26.1.1994
(Úř. věst. L 23. 28.1.1994. s. 33).

31994 D 0305: rozhodnutí Komise 94/305/ES ze dne 16.5.1994
(Úř. vést. L 133. 28.5.1994. s. 50),

„Estonsko
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium,
Váike-Paala 3
11415 Tallinn"
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dále. mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

23.9.2003

—

31993 D 0509: rozhodnutí Komise 93/509/EHS ze dne 21.9.1993
(Úř. věst. L 238, 22.9.1993, s. 44),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

31994 D 0453: rozhodnutí Komise 94/453/ES ze dne 29.6.1994
(Úř. věst. L 187, 22.7.1994, s. 11),

—

31994 D 0561: rozhodnutí Komise 94/561/ES ze dne 27.7.1994
(Úř. věst. L 214, 19.8.1994, s. 17),

—

31995 D 0099: rozhodnutí Komise 95/99/ES ze dne 27.3.1995
(Úř. vést. L 76, 5.4.1995, s. 16),

—

31995 D 0322: rozhodnutí Komise 95/322/ES ze dne 25.7.1995
(Úř. věst. L 190, 11.8.1995, s. 9),

—

31995 D 0323: rozhodnutí Komise 95/323/ES ze dne 25.7.1995
(Úř. věst. L 190,11.8.1995, s. 11),

—

31996 D 0279: rozhodnutí Komise 96/279/ES ze dne 26.2.1996
(Úř. věst. L 107, 30.4.1996, s. 1),

—

31997 D 0160: rozhodnutí Komise 97/160/ES ze dne 14.2.1997
(Úř. věst. L 62, 4.3.1997, s. 39),

Malta

—

31997 D 0684: rozhodnutí Komise 97/684/ES ze dne 10.10.1997
(Úř. věst. L 287, 21.10.1997, s. 49).

Istituto Zooprofilattico Sperimentale deUe Venezie
Legnaro (PD), Italia"

—

31998 D 0360: rozhodnutí Komise 98/360/ES ze dne 15.5.1998
(Úř. věst L 163, 6.6.1998, s. 44),

—

31998 D 0567: rozhodnutí Komise 98/567/ES ze dne 6.10.1998
(Úř. věst. L 276, 13.10.1998, s. 11),

—

31998 D 0594: rozhodnutí Komise 98/594/ES ze dne 6.10.1998
(Úř. věst. L 286, 23.10.1998, s. 53),

—

31999 D 0228: rozhodnutí Komise 1999/228/ES ze dne 5.3.1999
(Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 77),

—

31999 D 0558: rozhodnutí Komise 1999/558/ES
26.7.1999 (Úř. věst. L 211, 11.8.1999, s. 53),

ze

dne

—

32000 D 0209: rozhodnutí Komise 2000/209/ES
24.2.2000 (Úř. věst. L 64, 11.3.2000, s. 22),

ze

dne

—

32000 D 0754: rozhodnutí Komise 2000/754/ES
24.11.2000 (Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 34),

ze

dne

—

32001 D 0117: rozhodnutí Komise 2001/117/ES ze dne 26.1.2001
(Úř. věst. L 43. 14.2.2001, s. 38),

—

32001 D 0144: rozhodnutí Komise 2001/144/ES
12.2.2001 (Úř. věst. L 53, 23.2.2001, s. 23),

—

32001 D 0610: rozhodnutí Komise 2001/610/ES ze dne 18.7.2001
(Úř. věst. L 214, 8.8.2001, s. 45),

—

32001 D 0611: rozhodnutí Komise 2001/611/ES ze dne 20.7.2001
(Úř. věst. L 214, 8.8.2001, s. 49).

.Kypr
EpvaoTr|pio Avcupopác, yia xic. AoOÉvna; TWV Zwwv,
KaTTvunpiKÉí YirnpEcriEí, 1417 AeuKwoia
National Reference Laboratory for Animal Health, Veterinary Services
CY-1417 Nicosia
Lotyšsko
Valsts veterinármediclnas diagnostikas centrs
Lejupes iela 3
LV-1076 Riga
Litva
Nacionaliné veterinarijos laboratoríja
J. Kairíúkscio g. 10
LT-2021 Vilnius"
dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:
„Maďarsko
Országos Állategészségúgyi Intézet (OÁI), Pf. 2.
Tábornok u. 2.
H-1581 Budapest

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:
„Polsko
Laboratorním Zakladu Chorob Ryb Paňstwowego Instytutu
Weterynaryjnego
AL Partyzantów 57
PL-24-100 Pulawy"
dák, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:
slovinsko
Nactonalni veterinarski institut,
Gerbiceva 60
SI-1000 Ljubljana
Slovensko
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Janoškova 1611/58
026 80 SK-Dolný Kubín".
36.
31993 D 0195: Rohodnutí Komise 93/195/EHS ze dne 2. února
1993 o veterinárních předpisech a veterinárních osvědčeních pro
zpětný dovoz registrovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kul
turní akce po jejich dočasném vývozu (Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 1),
ve zněm:
—

31993 D 0344: rozhodnutí Komise 93/344/EHS ze dne 17.5.1993
(Úř. věst. L 138, 9.6.1993, s. 11),

ze

dne

23.9.2003
a)

HŽŠ~|
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V příloze I se sezní.m nazvaný „Skupina B" nahrazuje tímto:

„Austrálie (AU), Bulharsko (BG), Bělorusko (BY), Chorvatsko (HR),
Bývalá jugoslávská republika Makedonie ( ) (MK), Nový Zéland
(NZ), Rumunsko (RO), Rusko C) (RU), Ukrajina (UA).' Svazová
republika Jugoslávie (YU)".

397

„Austrálie, Bělorusko, Bulharsko, Chorvatsko, Bývalá jugoslávská
republika Makedonie, Nový Zéland, Rumunsko. Rusko ('), Ukra
jina, Svazová republika Jugoslávie".

2

b)

b)

„Alžírsko, Izrael, Maroko, Mauricius. Tunisko".

V příloze I se sezní.m nazvaný „Skupina E" nahrazuje tímto:

„Spojené arabské emiráty (AE), Bahrajn (BH), Alžírsko (DZ).
Egypt (') (EG). Izriel (IL)'. jordánsko (JO). Kuvajt (KW), Libanon
(LB), Libye (LY), Mí.roko (MA), Mauricius (MU), Omán (OM), Katar
(QA), Saúdská Arábie ( ) (SA). Svrie (SY), Tunisko (TN), Turecko (>)
(TR)".
l

V příloze II (III) se seznam nazvaný „Skupina E" v poznámce pod
čarou 3 nahrazuje tímto:

38.
31993 D 0197: Rozhodnutí Komise 93/197/EHS ze dne
5. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních
osvědčeních pro dovoz registrovaných koňovitých a plemenných
a užitkových koňovitých (Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 16), ve znění:

—

31993 D 0344: rozhodnutí Komise 93/344/EHS ze dne 17.5.1993
(Úř. vést. L 138. 9.6.1993. s. 11).

—

31993 D 0510: rozhodnutí Komise 93/510/EHS ze dne 21.9.1993
(Úř. věst. L 238, 23.9.1993, s. 45).

—

31993 D 0682: rozhodnutí Komise 93/682/ES ze dne 17.12.1993
(Úř. věst. L 317, 18.12.1993. s. 82).

„Spojené arabské emiráty. Bahrajn, Alžírsko. Egypt ('), Izrael, Jor
dánsko, Kuvajt. Libanon, Libye, Maroko, Mauricius, Omán, Katar,
Saúdská Arábie ('), Sýrie, Tunisko. Turecko (')".

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské repubbky. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994. s. 21).

37.
31993 D 019ť: Rozhodnutí Komise 93/196/EHS ze dne
5. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních
osvědčeních pro dovoz jatečných koňovitých (Úř. věst. L 86, 6.4.1993,
s. 7), ve znění:

—

31994 D 0453: rozhodnutí Komise 94/453/ES ze dne 29.6.1994
(Úř. věst. L 187, 22.7.1994, s. 11),

—

31994 D 0561: rozhodnutí Komise 94/561/ES ze dne 27.7.1994
(Úř. věst. L 214, 19.8.1994, s. 17),

—

31995 D 0322: rozhodnutí Komise 95/322/ES ze dne 25.7.1995
(Úř. vést. L 190, 11.8.1995, s. 9).

c)

V příloze II se seznam nazvaný „Skupina B" nahrazuje tímto:

„Austrálie, Bulharsko. Bělorusko. Chorvatsko, Bývalá jugoslávská
republika Makedorie. Nový Zéland, Rumunsko, Rusko ( ), Ukra
jina, Svazová republika Jugoslávie".
x

d)

—

V příloze II se seznam nazvaný „Skupina E" nahrazuje tímto:

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republik)'. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. vést. C 241. 29.8.1994. s. 21),

—

31994 D 0453: rczhodnutí Komise 94/453/ES ze dne 29.6.1994
(Úř. věst. L 187, 22.71994. s. 11),

—

31995 D 0323: rozhodnutí Komise 95/323/ES ze dne 25.71995
(Úř. vést. L 190, 11.8.1995, s. 11).

—

31995 D 0322: rozhodnutí Komise 95/322/ES ze dne 25.7.1995
(Úř. věst. L 190. 11.8.1995. s. 9),

—

31995 D 0536: rozhodnutí Komise 95/536/ES ze dne 6.12.1999
(Úř. věst. L 304, 16.12.1995, s. 49).

—

31996 D 0081: rozhodnutí Komise 96/81/ES ze dne 12.1.1996
(Úř. vést. L 19, 25.1.1996, s. 53),

—

—

31996 D 0082: rozhodnutí Komise 96/82/ES ze dne 12.1.1996
(Úř. věst. L 19, 25.1.1996, s. 56).

—

31996 D 0082: rozhodnutí Komise 96/82/ES ze dne 12.1.1996
(Úř. věst. L 19, 25.1.1996, s. 56),

—

31996 D 0279: rczhodnutí Komise 96/279/ES ze dne 26.2.1996
(Úř. věst. L 107. 30.4.1996. s. 1).

—

31996 D 0279: rozhodnutí Komise 96/279/ES ze dne 26.2.1996
(Úř. věst. L 107, 30.4.1996, s. 1),

—

31997 D 0036: rozhodnutí Komise 97/36/ES ze dne 18.12.1996
(Úř. věst. L 14, 17.1.1997, s. 57),

—

31997 D 0010: rozhodnutí Komise 97/10/ES ze dne 12.12.1996
(Úř. věst. L 3, 7.1.1997, s. 9),

—

32001 D 0117: rozhodnutí Komise 2001/117/ES ze dne 26.1.2001
(Úř. věst. L 43, 14.2.2001, s. 38),

—

31997 D 0036: rozhodnutí Komise 97/36/ES ze dne 18.12.1996
(Úř. věst. L 14, 17.1.1997, s. 57),

—

32001 D 0611: rozhodnutí Komise 2001/611/ES ze dne 20.7.2001
(Úř. vést. L 214, 8.8.2001. s. 49).

—

31997 D 0160: rozhodnutí Komise 97/160/ES ze dne 14.2.1997
(Úř. věst. L 62, 4.3.1997, s. 39).

a)

V příloze II (III) se seznam nazvaný „Skupina B" v poznámce pod
čarou 3 nahrazuje tímto:

—

31998 D 0360: rozhodnutí Komise 98/360/ES ze dne 15.5.1998
(Úř. věst. L 163, 6.6.1998. s. 44),

31996 D 0081: rozhodnutí Komise 96/81/ES ze dne 12.1.1996
(Úř. věst. L 19, 25.1.1996, s. 53).

r~čš~i
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—

31998 D 0594: rozhodnutí Komise 98/594/ES ze dne 6.10.1998
(Úř. věst. L 286, 23.10.1998, s. 53),

—

31999 D 0228: rozhodnutí Komise 1999/228/ES ze dne 5.3.1999
(Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 77),

—

31999 D 0236: rozhodnutí Komise 1999/236/ES ze dne 17.3.1999
(Úř. věst. L 87, 31.3.1999, s. 13),

—

31999 D 0252: rozhodnutí Komise 1999/252/ES
26.3.1999 (Úř. věst. L 96, 10.4.1999, s. 31),

—

31999 D 0613: rozhodnutí Komise 1999/613/ES ze dne 10.9.1999
(Úř. věst. L 243, 15.9.1999, s. 12),

—

32000 D 0209: rozhodnutí Komise 2000/209/ES
24.2.2000 (Úř. věst. L 64, 11.3.2000, s. 22),

—

32001 D 0117: rozhodnutí Komise 2001/117/ES ze dne 26.1.2001
(Úř. věst. L 43,14.2.2001, s. 38),

—

32001 D 0611: rozhodnutí Komise 2001/611/ES ze dne 20.7.2001
(Úř. věst. L 214, 8.8.2001, s. 49),

-;-

—

—

ze

ze

vádět laboratoř schválená členským státem určení. Výsledky
zkoušek osvědčené touto laboratoří musí být přiloženy k vete
rinárnímu osvědčení doprovázejícímu zvíře."
e)

Nadpis části E přílohy II se nahrazuje tímto:
„VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ
pro dovoz na území Společenství registrovaných koní ze Spo
jených arabských emirátů, Bahrajnu, Alžírska, Egyptu ('), Jordán
ská, Kuvajtu, Libanonu, Libye, Omanu, Kataru, Saúdské Arábie ('),
Sýrie a Turecka (') a registrovaných koňovitých a plemenných
a užitkových koňovitých z Alžírska, Izraele, Maroka, Mauricia
a Tuniska-".

dne

dne

23.9.2003

39.
31993 D 0383: Rozhodnutí Rady 93/383/EHS ze dne
14. června 1993 o referenčních laboratořích pro sledování mořských
biotoxinů (Úř. věst. L 166, 8.7.1993, s. 31), ve znění:
—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994. s. 21),

32001 D 0619: rozhodnutí Komise 2001/619/ES ze dne 25.7.2001
(Úř. věst. L 215, 9.8.2001, s. 55),

—

31999 D 0312: rozhodnutí Komise 1999/312/ES ze dne 29.4.1999
(Úř. věst. L 120, 8.5.1999, s. 37)

32001 D 0754: rozhodnutí Komise 2001/754/ES
23.10.2001 (Úř. věst. L 282, 26.10.2001, s. 81),

ze

dne

V příloze še mezi údaje pro Belgii a Lucembursko a Dánsko vkládají
tyto údaje:

32001 D 0766: rozhodnutí Komise 2001/766/ES
25.10.2001 (Úř. věst. L 288, 1.11.2001, s. 50),

ze

dne

32001

ze dne

D 0828: rozhodnutí

Komise

2001/828/ES

„Česká republika:
—

23.11.2001 (Úř. věst. L 308, 27.11.2001. s. 41),
—

32002 D 0635: rozhodnutí Komise 2002/635/ES
31.7.2002 (Úř. věst. L 206, 3.8.2002, s. 20),

ze

dne

—

32002 D 0841: rozhodnutí Komise 2002/841/ES
24.10.2002 (Úř. věst. L 287, 25.10.2002, s. 42).

ze

dne

Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93
586 05 Jihlava"

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

a)

„Estonsko:
—

V příloze I se seznam nazvaný „Skupina B" nahrazuje tímto:
„Austrálie (AU), Bulharsko (BG), Bělorusko (BY), Chorvatsko (HR),
Kyrgyzstán (') ( ) (KG), Bývalá jugoslávská republika Makedonie ( )
(MK), Nový Zéland (NZ), Rumunsko (RCty, Rusko (') (RU), Ukrajina
(UA). Svazová republika Jugoslávie (YU)".
2

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium,
Kreutzwaldi 30
51006 Tartu"

3

dále. mezi údaje pro Itálii a Nizozemsko:
„Kypr:

b)

V příloze I se seznam nazvaný „Skupina E" nahrazuje tímto:
„Spojené arabské emiráty ( ) (AE), Bahrajn ( ) (BH), Alžírsko (DZ),
Egypt (') ( ) (EG), Izrael (IL). Jordánsko ( ) (JO), Kuvajt ( ) (KW),
Libanon ( ) (LB), Libye ( ) (LY), Maroko (MA), Mauricius (MU),
Omán ( ) (OM), Katar ( ) (QA), Saúdská Arábie (') ( ) (SA), Sýrie
( ) (SY), Tunisko (TN), Turecko (') ( ) (TR)".
2

2

2

2

2

2

2

2

2

c)

2

2

IvoTťtoÚTO Yyinvřic Tpotpiuwv,
KévTpo KtnvnaTpiKÚv Iopupxrnav
80, OSóc 26K OicraBpiou
GR-54627 0cooaXovÍKr|
(Institute of Food Hygieně Center of Veterinary Institutes
80, 2 6 October Street
GR-54627 Thessaloniki)
th

Nadpis části B přílohy II se nahrazuje tímto:
„VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ
pro dovoz na území Společenství registrovaných koní z Kyrgyzstánu (') a registrovaných koňovitých a plemenných a užitkových
koňovitých z Austrálie, Bulharska, Běloruska. Chorvatska, Bývalé
jugoslávské republiky Makedonie, Nového Zélandu, Rumunska,
Ruska ('), Ukrajiny a I Svazové republiky Jugoslávie".

d)

—

2

V části B přílohy II se poznámka pod čarou 5 nahrazuje tímto:
„( ) U zemí, na které se vztahuje toto osvědčení, s výjimkou
Austrálie a Nového Zélandu, musí laboratorní zkoušky pro
5

Lotyšsko:
—

Valsts veterinármedicinas diagnostikas centrs
Lejupes iela 3
LV-1076 Riga

Litva:
—

Klaipédos apskrities valstybinés maisto ir veterinarijos tarnybos
laboratorija
Kretingos g. 62
LT-5809 Klaipéda
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Maďarsko:

—

Országos Éleimiszervizsgáló Intézet (OÉVI)
Pf. r40.
Mester u. 81.
H-1465-Budapest

Malta:

—

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Basaldella di Campoformido (UD)
Italia"

dále, mezi údaje pro Nizozemsko a Portugalsko:

„Polsko:

—

Laboratorium Zakladu Higieny Žywnošci Pochodzenia
Zuierzecego Parisr^owego Instvtutu Weterynaryjnego
Al. Partyzantów 5"
PL-24-1Í30 Pulawy"

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky. Finské republik}' a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241. 29.8.1994. s. 21),

—

31994 D 0214: rozhodnutí Komise 94/214/ES ze dne 13.4.1994
(Úř. věst. L 106, 27.4.1994, s. 34),

—

31994 D 0453: rozhodnutí Komise 94/453/ES ze dne 29.6.1994
(Úř. věst. L 187. 22.7.1994. s. 11),

—

31994 D 0609: rozhodnutí Komise 94/609/ES ze dne 8.9.1994
(Úř. věst. L 241, 16.9.1994, s. 23),

—

31994 D 0861: rozhodnutí Komise 94/861/ES ze dne 20.12.1994
(Úř. věst. L 352. 31.12.1994, s. 71),

—

31995 D 0480: rozhodnutí Komise 95/480/ES ze dne 7.11.1995
(Úř. věst. L 275. 18.11.1995. s. 24),

—

31996 D 0130: rozhodnutí Komise 96/130/ES ze dne 24.1.1996
(Úř. věst. L 30, 8.2.1996, s. 50),

—

31996 D 0570: rozhodnutí Komise 96/570/ES ze dne 24.9.1996
(Úř. věst. L 250, 2.10.1996, s. 17).

—

31997 D 0001: rozhodnutí Komise 97/1/ES ze dne 4.12.1996 (Úř.
věst. L 1. 3.1.1997, s. 3).

—

31997 D 0103: rozhodnutí Komise 97/103/ES ze dne 22.1.1997
(Úř. vést. L 36, 6.2.1997, s. 29).

—

31997 D 0229: rozhodnutí Komise 97/229/ES ze dne 3.3.1997
(Úř. věst. L 91, 5.4.1997, s. 39).

—

31999 D 0131: rozhodnutí Komise 1999/131/ES ze dne 29.1.1999
(Úř. vést. L 43, 17.2.1999, s. 11),

dále. mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

„Slovinsko:

—

Nacionalni veterinarski institut
Gerbičeva 60
SI-1000 Ljubljana

Slovensko:

—

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Janoškova 1611/58
SK-026 01 Dolný Kubín".

—
40.

31993

D

0546:

Rozhodnutí

Komise

93/546/EHS

ze

Rozhodnutí 93/546/EHS se zrušuje.

41.
31993 D 0547: Rozhodnutí Komise 93/547/EHS ze dne
12. října 1993 o seznamu zařízení ve Slovenské republice schválených
pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst L 266,
27.10.1993.
s. 33).

—

32000 D 0031: rozhodnutí Komise 2000/31/ES
16.12.1999 (Úř. věst. L 11. 15.1.2000. s. 48).

—

32000 D 0343: rozhodnutí Komise 2000/343/ES ze dne 2.5.2000
(Úř. věst. L 119, 20.5.2000, s. 36),

—

32000 D 0564: rozhodnutí Komise 2000/564/ES ze dne 7.9.2000
(Úř. věst. L 236, 20.9.2000, s. 33),

—

32001 D 0104: rozhodnutí Komise 2001/104/ES
25.1.2001 (Úř. věst. L 38, 8.2.2001, s. 45),

—

32001 D 0639: rozhodnutí Komise 2001/639/ES ze dne 2.8.2001
(Úř. věst. L 223, 18.8.2001, s. 26),

—

32001 D 0726: rozhodnutí Komise 2001/726/ES
9.10.2001 (Úř. věst. L 273. 16.10.2001, s. 21),

Rozhodnutí 93/547/EHS se zrušuje.

42.
31993 D 06«>3: Rozhodnutí Komise 93/693/ES ze dne
14. prosince 1993, k.erým se stanoví seznam inseminačních stanic
ve třetích zemích schválených pro vývoz spermatu skotu do Spole
čenství a kterým se zrušují rozhodnutí 91/642/EHS, 91/643/EHS
a 92/255/EHS (Úř. věs-. L 320. 22.12.1993, s. 35), ve znění:

31999 D 0682: rozhodnutí Komise 1999/682/ES ze dne 7.10.1999
(Úř. vést. L 2 7 0 . 2 0 . 1 0 . 1 9 9 9 . s. 2 ~ ) .

dne

12. října 1993 o seznamu zařízení v České republice schválených pro
dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 266, 27.10.1993.
s. 31).
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400
—

32002 D 0036: rozhodnutí Komise 2002/36/ES ze dne 16.1.2002
(Úř. věst. L 15, 17.1.2002, s. 32),

c)

23.9.2003

V příloze se zrušují údaje pro tyto země:
Česká republika,

—

32002 D 0645: rozhodnutí Komise 2002/645/ES
31.7.2002 (Úř. věst. L 211, 7.8.2002, s. 21).

a)

V příloze se název nahrazuje tímto:

ze

dne

Maďarsko,
Polsko,
Slovenská republika.

b)

„ A N E X O — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA —
riAPAPTHMA — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELI
KUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BILAGE —
ZALACZNIK — ANEXO — PŘÍLOHA — PRILOGA — LITTE —
BILAGA"

43.
31994 D 0085: Rozhodnutí Komise 94/85/ES ze dne 16. února
1994, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy
povolují dovoz čerstvého drůbežího masa (Úř. věst. 44, 17.2.1994,
s. 31), ve znění:

V příloze se body 1) až 6) pod názvem nahrazují tímto:

—

„1) Version — Verze — Udgave — Fassung vom — Versioon —
EKOOOT| — Version — Version — Versione — Versija — Versija — Változat — Veržjoni — Versie — Wersja — Versao —
Verzia — Verzija — Tilanne — Version

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

—

31994 D 0298: rozhodnutí Komise 94/298/ES ze dne 5.5.1994
(Úř. věst. L 131. 26.5.1994, s. 24),

2)

—

31994 D 0453: rozhodnutí Komise 94/453/ES ze dne 29.6.1994
(Úř. věst. L 187, 22.7.1994. s. 11),

—

31995 D 0058: rozhodnutí Komise 95/58/ES ze dne 2.3.1995 (Úř.
věst. L 55, 11.3.1995, s. 41),

—

31995 D 0181: rozhodnutí Komise 95/181/ES ze dne 17.5.1995
(Úř. věst. L 119, 30.5.1995, s. 34).

—

31996 D 0002: rozhodnutí Komise 96/2/ES ze dne 12.12.1995
(Úř. věst. L 1, 3.1.1996, s. 6),

—

32000 D 0609: rozhodnutí Komise 2000/609/ES ze
29.9.2000 (Úř. věst. L 258,12.10.2000, s. 49),

dne

—

32001 D 0299: rozhodnutí Komise 2001/299/ES
30.3.2001 (Úř. věst. L 102, 12.4.2001, s. 69),

ze

dne

—

32001 D 0733: rozhodnutí Komise 2001/733/ES ze
10.10.2001 (Úř. věst. L 275, 18.10.2001, s. 17).

dne

3)

4)

5)

6)

Código ISO — Kód ISO — ISO-Kode — ISO-Code — ISO
kood — K(o5iKÓc ISO — ISO code — Code ISO — Codice
ISO — ISO standarts — ISO kodas — ISO-kód — Kodiči ISO
— ISO-code — Kod ISO — Código ISO — Kód ISO — ISOkoda — ISO-koodi — ISO-kod
País tercero — Třetí země — Tredjeland — Drittland — Kolmas riik — Tprrn, x&pa — Non-member country — Pays tiers
— Paese terzo — Treša valsts — Trečioji šalis — Harmadik
ország — Pajjiž terz — Derde land — Paňstwo trzecie — País
terceiro — Tretia krajina — Tretja država — Kolmas maa —
Tredje land
Numero de autořización — Číslo schválení — Godkendelsesnummer — Rfegistriernummer — Tunnustusnumber —
AptSuoc ÉyKptorjc!— Approval Number — Numero ďagrément
— Numero di riConoscimento — Atzišanas numurs — Patvirtinimo numeris — A múkódési engedély száma — Numru ta'
approvazzjoni — Registratienummer — Numer zatwierdzenia
— Numero de aprovacao — Veterinárně registračně číslo —
Veterinarska številka odobritve osemenjevalnega središča —
Hyvaksyntánumero — Godkánnandenummer
Nombre y direcqón del centro autorizado — Název a adresa
schválené stanice — Den godkendte tyrestations navn og
adresse —
Name und Anschrift
der
zugelassenen
Besamungsstation — Tunnustatud seemendusjaama nimi ja
aadress — OvouU KOI &i£uduvon TOU evKfxpiucvou Křvrpou —
Name and address of approved centre — Nom et adresse du
centre agréé — jtame e indirizzo del centro riconosciuto —
Atzita centra nosjaukums un adrese — Patvirtinto centro pavadinimas ir adresas — Az engedélyezett állomás neve és címe
— Isem u mdirizz tač-čentru approvat — Naam en adres van
het erkende centrum — Nazwa i adres zatwierdzonej stacji
produkcji nasienia — Nome e endereco aprovado — Meno
a adresa schváleňej stanice — Ime in naslov odobrenega ose
menjevalnega središča — Hyváksytyn aseman nimi ja osoite
— Tjurstationens namn och adress
Establecimiento autorizado — Schválené prostory — God
kendte faciliteter — Zugelassene Betriebe — Tunnustatud ehitised — EvKEKoipivEc EvKaTaoTáonc — Approved premises —
Locaux agréés
Istituto riconosciuto — Atzitas telpas —
Patvirtintos patalpos — Engedélyezett létesítmények — Stabiliment approvat — Erkende inrichting — Zatwierdzone pomieszczenia — InstaJacóes aprovadas — Schválená prevádzkareň
— Odobreno osemenjevalno središce — Hyváksytty laitos —
Godkand anlaggning".

V příloze se zrušují údaje pro tyto země:
Česká republika.
Kypr,
Lotyšsko,
Litva,
Maďarsko,
Malta,
Polsko,
Slovinsko,
Slovenská republika.

23.9.2003
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44.
31994 D 0278: Rozhodnutí Komise 94/278/ES ze dne 18. břez
na 1994, kterým se stanoví seznam třetích zemí, ze kterých členské
státy povolují dovoz některých produktů, na které se vztahuje
směrnice Rady 92/118/EHS (Úř. věst. 120, 11.5.1994. s. 44), ve znění:

—

—

31994 D 0453: rozhodnutí Komise 94/453/ES ze dne 29.6.1994
(Úř. věst. L 187. 22.71994. s. 11).

„ČÁST 2

—

31995 D 0134: rozhodnutí Komise 95/134/ES ze dne 7.4.1995
(Úř. věst. L 89. 21.4.1995. s. 44),

401

31999 D 0495: rozhodnutí Komise 1999/495/ES ze dne 1.7.1999
(Úř. věst. L 192, 24.7.1999. s. 56).

V příloze A se část 2 nahrazuje tímto:

Seznam zemí oprávněných používat typizované veterinární osvědčení
uvedené v části 1 přílohy A
N O V Ý ZÉLAND

—

31995 D 0444: rozhodnutí Komise 95/444/ES ze dne 18.10.1995
(Úř. věst. L 258, 28.10.1999. s. 67),

RUMUNSKO
ŠVÝCARSKO".

—

31996 D 0166: rozhodnutí Komise 96/166/ES ze dne 12.2.1996
(Úř. věst. L 39, 17.2.1996. s. 25).

—

31996 D 0285: rozhodnutí Komise 96/285/ES ze dne 12.4.1996
(Úř. věst. L 107, 30.4.1996, s. 19),

—

31996 D 0344: rozhodnutí Komise 96/344/ES ze dne 21.5.1996
(Úř. věst. L 133. 4.6 1996. s. 28).

—

31995 D 0302: rozhodnutí Komise 95/302/ES ze dne 13.7.1995
(Úř. věst. L 185, 4.8.1995, s. 50).

—

31997 D 0752: roznodnutí Komise 97/752/ES ze dne 31.10.1997
(Úř. věst. L 305. 8.11.199 \ s. 69).

—

31996 D 0298: rozhodnutí Komise 96/298/ES ze dne 23.2.1996
(Úř. věst. L 114, 8.5.1996, s. 33),

—

31998 D 059": roznodnutí Komise 98/597/ES ze dne 15.10.1998
(Úř. věst. L 286. 23.10.1998. s. 59).

—

31996 D 0456: rozhodnutí Komise 96/456/ES ze dne 22.7.1996
(Úř. věst. L 188, 27.7.1996, s. 52).

—

32000 D 0611: rozhodnutí Komise 2000/611/ES
11.10.2000 (Úř. věst. L 259. 13.10.2000, s. 64),

ze

dne

—

31999 D 0549: rozhodnutí Komise 1999/549/ES ze dne 19.7.1999
(Úř. věst. L 209, 7.8.1999, s. 36),

—
—

32001 D 0158: rozhodnutí Komise 2001/158/ES
12.2.2001 (Úř. věst. L 57. 27.2.2001. s. 52),

ze

dne

32000 D 0254: rozhodnutí Komise 2000/254/ES
20.3.2000 (Úř. věst. L 78. 29.3.2000. s. 33).

—
—

32001 D 0^00: rozhodnutí Komise 2001/700/ES
17.9.2001 (Úř. věst. L 256. 25.9.2001. s. 14),

ze

dne

32000 D 0352: rozhodnutí Komise 2000/352/ES ze dne 4.5.2000
(Úř. věst. L 124, 25.5.2000, s. 64),

—

32001 D 0598: rozhodnutí Komise 2001/598/ES
11.7.2001 (Úř. vést. L 210, 3.8.2001. s. 37).

—

32001 D 0659: rozhodnutí Komise 2001/659/ES ze dne 6.8.2001
(Úř. věst. L 232, 30.8.2001, s. 19),

—

32002 D 0477: rozhodnutí Komise 2002/477/ES
20.6.2002 (Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 39).

—

—

32002 D 0337: rozhodnutí Komise 2002/337/ES
25.4.2002 (Úř. věst. L 116, 3.5.2002, s. 58),

32002 D 0574: rozhodnutí Komise 2002/574/ES
10.7.2002 (Úř. věst. L 181. 11.7.2002, s. 23).

a)

V části II bodě B přílohy se zrušuje údaj pro Estonsko.

b)

V části VIII bodě B přílohy se zrušuje údaj pro Estonsko.

ze

ze

46.
31994 D 0984: Rozhodnutí Komise 94/984/ES ze dne 20. pro
since 1994 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních
pro dovoz čerstvého drůbežího masa z některých třetích zemí (Úř.
věst. L 378, 31.12.1994, s. 11), ve znění:

dne

dne

V příloze I se zrušují údaje týkající se těchto zemí:
Česká republika,
c)

V části XI přílohy se zrušují údaje pro tyto země:

Kypr,

Maďarsko,
Litva,
Slovensko.
Maďarsko,
d)

V části XII přílohy se zrušuje údaj pro Maďarsko.

45.
31994 D 0577: Rozhodnutí Komise 94/577/ES ze dne 15. čer
vence 1994 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních
pro dovoz spermatu skotu ze třetích zemí (Úř. věst. L 221, 26.8.1994,
s. 26), ve znění:

Polsko,
Slovinsko,
Slovenská republika.

ze

ze

ze

dne

dne

dne
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47.
31995 L 0070: Směrnice Rady 95/70/ES ze dne 22. prosince
1995, kterou se stanoví minimální opatření Společenství pro tlumení
některých chorob mlžů (Úř. věst. L 332, 30.12.1995, s. 33), ve znění:
—

32001 D 0293: rozhodnutí Komise 2001/293/ES
30.3.2001 (Úř. věst. L 100, 11.4.2001, s. 30).

ze

23.9.2003

48.
31995 D 0233: Rozhodnutí Komise 95/233/ES ze dne
22. června 1995, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž člen
ské státy povolují dovoz živé drůbeže a násadových vajec (Úř. věst.
156, 7.7.1995, s. 76), ve znění:

dne
—

31996 D 0619: rozhodnutí Komise 96/619/ES ze dne 16.10.1996
(Úř. věst. L 276, 29.10.1996, s. 18),

—

32001 D 0732: rozhodnutí Komise 2001/732/ES
10.10.2001 (Úř. věst. L 275, 18.10.2001, s. 14),

ze

dne

—

32001 D 0751: rozhodnutí Komise 2001/751/ES
16.10.2001 (Úř. věst. L 281, 25.10.2001, s. 24),

ze

dne

—

32002 D 0183: rozhodnutí Komise 2002/183/ES
28.2.2002 (Úř. věst. L 61, 2.3.2002, s. 56).

ze

dne

a)

V příloze I se zrušují údaje pro tyto země:

V příloze C se doplňují nové položky, které znějí:
„Česká republika:
Iřremer
Boite Postale 133
17390 La Tremblade
France
Estonsko:
Veterínaar- ja Toidulaboratoorium,
Kreutzwaldi 30
51006 Tartu
Kypr:

Česká republika,

Ivonioúro Aoiuwowv KCU napaomicwv NOOTJUOTCOV
Kmpo KTnyiarpiKuv iSpuuáruv
80, Ooóc, 26* OKTwBpíou
GR-54627, OcooaXoviícn
Institute of Infectious and Parasitological Diseases Center of Veterinary
Institutes
80, 2 6 * October Street
GR-54627,
Thessaloniki

Kypr,
Maďarsko,
Lotyšsko,
Polsko,

Lotyšsko:
Slovinsko,
Valsts veterinármedicinas diagnostikas centrs
Lejupes iela 3
LV-1076 Riga
Litva:

Slovenská republika.

b)

Nacionaliné veterinarijos laboratorija
j. Kairiúkščio g. 10
LT-2021 Vilnius

V příloze II se zrušují údaje pro tyto země:
Česká republika,
Kypr,

Maďarsko:
Maďarsko,

Országos Állategészségůjgyi Intézet (OÁI) Pf. 2.
Tábornok u. 2.
H-1581 Budapest
j
Malta:

Lotyšsko.

'

Polsko,

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Basaldella di Campoformido ( U D )
Italia

Slovinsko,
Slovenská republika.

Polsko:
Laboratorium Zakladu Higieny Šrodków Žywienia Zwierzat
Paňstwowego Instytutu Weterynaryjnego
Al. Partyzantów 57
PL-24-100 Pulawy

49.
31995 D 0340: Rozhodnutí Komise 94/340/ES ze dne 27. čer
vence 1995. kterým se stanoví prozatímní seznam třetích zemí,
z nichž členské státy povolují dovoz mléka a mléčných výrobků,
a zrušuje rozhodnutí 94/70/ES (Úř. věst. 200, 24.8.1995, s. 38), ve
znění:

Slovinsko:
Nacionalni veterinarski institut
Gerbičeva 60
SI-1000 Ljubljana
Slovensko:
Laboratoire de Génétique et Pathologie Ifremer
Ronce les bains
F-17390 La Tremblade, France".

—

31996 D 0106: rozhodnutí Komise 96/106/ES ze dne 29.1.1996
(Úř. věst. L 24. 31.1.1996, s. 34),

—

31996 D 0325: rozhodnutí Komise 96/325/ES ze dne 29.4.1996
(Úř. věst. L 123, 23.5.1996, s. 24),

—

31996 D 0571: rozhodnutí Komise 96/571/ES ze dne 24.9.1996
(Úř. věst. L 250, 2.10.1996, s. 19),

23.9.2003
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—

31996 D 0584: rozhodnutí Komise 96/584/ES ze dne 25.9.1996
(Úř. vést. L 255, 9.10.1996, s. 20).

—

32001 D 0743: rozhodnutí Komise 2001/743/ES
19.10.2001 (Úř. věst. L 278, 23.10.2001. s. 32).
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Kypr,

Česká republika,
ze

dne
Maďarsko,

V příloze se zrušují údaje pro tyto země:

Polsko.

Česká republika,

Slovinsko.

Estonsko,

Slovenská republika.

Kypr,

52.
31997 D 0004: Rozhodnutí Komise 97/4/ES ze dne 12. pro
since 1996, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích
zemích, z nichž členské státy povolují dovoz čerstvého drůbežího masa
(Úř. věst. L 2, 4.1.1997, s. 6), ve znění:

Lotyšsko,

Litva,
—

31997 D 0574: rozhodnutí Komise 97/574/ES ze dne 22.7.1997
(Úř. vést. L 236, 27.8.1997, s. 20).

—

32001 D 0400: rozhodnutí Komise 2001/400/ES
17.5.2001 (Úř. věst. L 140, 24.5.2001, s. 70).

a)

V příloze se název a odkazy nahrazují tímto:

Maďarsko.
Malta,
Polsko,
Slovinsko,

dne

„ANEXO — PŘÍLOHA — B1LAG — ANHANG — LISA —
riAPAPTHMA — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BILAGE —
ZALACZNIK — ANEXO — PŘÍLOHA — PRILOGA — LITTE —
BILAGA

Slovenská republika.

50.
31996 L 0023: Směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna
1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí
v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic
85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS
(Úř. vést. L 125. 23.5.1996. s. 10).

V čl. 8 odst. 3 se za prvií pododstavec vkládá nový pododstavec. který
zní:
„Česká republika, Estonsko. Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta,
Polsko, Slovinsko a Slo/ensko předloží poprvé do 31. března 2005
Komisi výsledky svých plánů na zjišťování látek a reziduí a svých kon
trolních opatření."

51.
31996 D 0482: Rozhodnutí Komise 96/482/ES ze dne 12. čer
vence 1996, kterým se stanoví veterinární podmínky a veterinární
osvědčení pro dovoz drůbeže a násadových vajec (kromě ptáků nadřádu běžci a jejich vajec) ze třetích zemí, a to včetně veterinárních opa
tření po dovozu (Úř. věs:. L 196, 7.8.1996, s. 13), ve znění:

—

31999 D 0549: rozhodnutí Komise 1999/549/ES ze dne 19.7.1999
(Úř. věst. L 209, 7.8 1999. s. 36),

—

32000 D 0505: rozhodnutí Komise 2000/505/ES
25.7.2000 (Úř. vést. L 201, 9.8.2000, s. 8),

ze

dne

—

32002 D 0183: rozhodnutí Komise 2002/183/ES
28.2.2002 (Úř. věst. L 61. 2.3.2002. s. 56).

ze

dne •

—

32002 D 0542: rozhodnutí Komise 2002/542/ES ze dne 4.7.2002
(Úř. věst. L 176. 5.7.2002. s. 43).

V části I přílohy I se zrušují údaje pro tyto země:

ze

LIŠTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / SEZNAM ZAŘÍZENÍ /
LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER BETRIEBE /
ETTEVÓTETE LOETELU / niNAKAI TQN EI"KATAXTAXEQN / LIST
OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS / ELENCO
DEGLI STABILIMENTI / UZNEMUMU SARAKSTS / IMONIU
SARASAS / LÉTESřTMÉNYLISTA / LIŠTA TA' L-ISTABILIMENTI /
LIJST VAN BEDRIJVEN / LIŠTA Z A K t A D Ó W / LIŠTA DOS ESTABELECIMENTOS / ZOZNAM PREVÁDZKARNI / SEZNAM OBRATOV / LUETTELO LAITOKSISTA / FÓRTECKNING ÓVER
ANLÁGGNINGAR
Producto: carne fresca de ave / Produkt: čerstvé drůbeží maso /
Produkt: fersk fjerkrseked / Erzeugnis: frisches Geflúgelfleisch j
Toode: várske linnuliha / npóťóv: vwnó icpěac, TiouXřpiKwv / Product:
fresh poultry meat / Produit: viandes fřaiches de volaille / Prodotto:
carne fresca di pollame / Produkts: svaiga putnu ga)a / Produktas:
šviežia paukštiena / Termék: friss baromfihús / Prodott: Laham
frisk tat-tigieg / Produkt: vers vlees van gevogelte / Produkt: šwieže
mieso drobiowe / Produto: carne fresca de aves / Produkt: Čerstvé
hydinové maso / Proizvod: svěže meso perutnine / Tuote: tuore
sipikarjanliha / Varuslag: fárskt fjáderfakótt
1

= Referencia nacionál / Národní kód / National reference /
Nationaler Code / Rahvuslik viide / Edvucóc apiftuóc,
évKptOT|c / National reference / Reference nationale / Riferimento nazionale / Nacionála noráde / Nacionaliné nuoroda
/ Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Natio
nale code / Kod krajowy / Referencia nacionál / Národný
odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi /
Nationell referens

2

= Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Ovouu EVKcrráaTaonc / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas /
Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Názov / Ime / Nimi
/ Namn
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= Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / nó\n, / Town / Ville /
Cittá / Pilsěta / Miestas / Város / Belt / Stád / Miasto /
Cidade / Město / Kraj / Kaupunki / Stád

4

= Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / rkpioyji /
Region / Region / Regione / Regions / Regionas / Régió /
Regjun / Regio / Region / Regiáo / Kraj / Regija / Alue /
Region

5

v)

= Actividad / Činnost / Aktivitet / Tátigkeit / Tegevusvaldkond / Eiooc. EYKarácnxionc, / Activity / Activité / Attivitá /
Darblba / Veikla / Tevékenység / Attivitá" / Activiteit /
Rodzaj dzialalnošci / Actividade / Činnost' / Dejavnost /
Toimintamuoto / Verksamhet

vii) „País: ISRAEL / Země: IZRAEL / Land: ISRAEL / Land: ISRAEL
/ Riik: IISRAEL / Xwpa: IZPAHA / Country: ISRAEL / Pays:
ISRAEL / Paese: ISRAELE / Valsts: IZRAĚLA / Salis: IZRAELIS
/ Ország: IZRAEL / Pajjiž: IZRAEL / U n d : ISRAEL / Panstwo:
IZRAEL / País: ISRAEL / Krajina: IZRAEL / Država: IZRAEL /
Maa: ISRAEL / Land: ISRAEL";
viii) „País: RUMANÍA / Země: RUMUNSKO / Land: RUM/ENIEN /
Land: RUMANIEN / Riik: RUMEENIA / Xwpa: POYMANIA /
Country: ROMANIA / Pays: ROUMANIE / Paese: ROMANIA /
Valsts: RUMÁNIJA / Šalis: RUMUNIJA / Ország: ROMANIA /
Pajjiž: RUMÁNIJA / U n d : ROEMENIE / Panstwo: RUMUNIA /
País: ROMÉNIA / Krajina: RUMUNSKO / Država: ROMUNIJA /
Maa: ROMANIA / Land: RUMANIEN";

CP = Sala de despiece / Bourárna / Opskasringsvirksomheder /
Zerlegungsbetríeb / Lihalóikusettevóte / EpYacrrr|pio Tcuaytopoú / Cutting plant / Découpe / Sala di sezionamento /
Gajas sadališanas uzněmums / Išpjaustymo jmoné / Daraboló iizem / Stabiliment tal-qtiegh / Úitsnijderij / Zaklad
rozbioru / Sala de corte / Rozrábkareň / Razsekovalnica /
leikkaamo / Styckningsanlággning

ix) „País: TAILANDIA / Země: THAJSKO / Land: THAILAND /
U n d : THAILAND / Riik: TAI / Xwpa: TÁÍAANAH / Country.
THAILAND / Pays: THAILANDE / Paese: TAILANDIA / Valsts:
TAIZEME / Šalis: TAILANDAS / Ország: THAIFÓLD / Pajjiž:
TAJLANDJA / Land: THAILAND / Panstwo: TAJLANDIA /
País: TAILANDIA / Krajina: THAJSKO / Država: TAJSKA /
Maa: THAIMAA / Land: THAILAND";

= Almacén frigorífico / Chladírna (mrazírna) / Frysehus /
Kúhlhaus / Kůlmladu / YUKTUO| EvrciTáoraoT] / Cold store /
Entreposage / Deposito frigorifero / Saldětava / Šaltieji
sandéliai / Hútóház / Kamra tal-friža / Koelhuis / Chiodnia
skladowa / Armazém frigorífico / Chladiareň (mraziareň) /
Hladilnica / Kylmávarasto / Kyl- och fryshus"

x)
b)

V příloze se názvy tabulek nahrazují tímto:
i)

.País: ARGENTINA / Země: ARGENTINA / Land: ARGENTINA
/ Land: ARGENTINIEN / Riik: ARGENTIINA / Xwpa: APrENTDNH / Country: ARGENTINA / Pays: ARGENTINĚ / Paese:
ARGENTINA / Valsts: ARGENTINA / Salis: ARGENTINA /
Ország: ARGENTINA / Pajjiž: ARGENTINA / Land: ARGEN
TINĚ / Panstwo: ARGENTYNA / País: ARGENTINA / Krajina:
ARGENTINA / Država: ARGENTINA / Maa: ARGENTIINA /
Land: ARGENTINA"

ii)

J a í s : BRASIL / Země: BRAZÍLIE / Land: BRASILIEN / Land:
BRASILIEN / Riik BRASIILIA / Xwpa: BPAZIAIA / Country:
BRAZIL / Pays: BRÉSIL / Paese: BRASILE / Valsts: BRAZlLIJA /
Salis: BRAZlLIJA / Ország: BRAZÍLIA / Pajjiž: BRAŽIL / Land:
BRASILIĚ / Panstwo: BRAZYLIA / País: BRASIL / Krajina:
BRAZÍLIA / Država: BRAZlLIJA / Maa: BRASILIA / Land:
BRASILIEN":

iii) „País: BULGARIA / Země: BULHARSKO / Land: BULGARIEN /
Land: BULGARIEN / Riik: BULGAARIA / Xwpa: BOYArAPIA /
Country: BULGARIA / Pays: BULGARIE / Paese: BULGARIA /
Valsts: BULGARIJA / Salis: BULGARIJA / Ország: BULGARIA /
Pajjiž: BULGARIJA / Land: BULGARIJE / Panstwo: BULGARIA
/ País: BULGARIA / Krajina: BULHARSKO / Država: BOLGARIJA / Maa: BULGARIA / Land: BULGARIEN";
iv) „País: C A N A D Á / Země: KANADA / Land: CANADA / Land:
KANADA / Riik: KANADA / Xwpa: KANAAAI / Country:
CANADA / Pays: CANADA / Paese: CANADA / Valsts:
KANADA / Salis: KANADA / Ország: KANADA / Pajjiž:
KANADA / U n d : CANADA / Panstwo: KANADA / País:
C A N A D Á / Krajina: KANADA / Država: KANADA / Maa:
KANADA / Land: KANADA";

„País: CHILE / Země: CHILE / U n d : CHILE / Land: CHILE /
Riik: TŠIILI / Xwpa: XIAH / Country: CHILE / Pays: CHILI /
Paese: CILE / Valsts: ČILE / Salis: ČILE / Ország: CHILE / Pajjiž:
ČILF / Land: CHILI / Panstwo: CHILE / País: CHILE / Krajina:
CHILE / Država: ČILE / Maa: CHILE / Land: CHILE";

vi) „País: CROACIA / Země: CHORVATSKO / U n d : KROATIEN /
Land: KROATIEN / Riik HORVAATIA / Xwpa: KPOATIA /
Country: CROATIA / Pays: CROATIE / Paese: CROAZIA /
Valsts: HORVÁTIJA / Salis: KROATIJA / Ország: HORVÁT O R Š Z Á G / Pajjiž: KROAZJA / Land: KROATIĚ / Panstwo:
CHORWACJA / País: CROACIA / Krajina: CHORVÁTSKO /
Država: HRVAŠKA / Maa: KROATIA / Land: KROATIEN";

SH = Matadero / Jatky / Slagteri / Schlachthof / Tapamaja / Z<pavaoTEYyiiq EYKaráoTťjon / Slaughterhouse / Abattoir /
Macello / Kautuve / Skerdykla / Vágóhíd / Biččerija /
Slachthuis / Rzežnia / Matadouro / Bitúnok / Klavnica /
Teurastamo / Slakteri

CS

23.9.2003

„País: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA / Země: SPOJENÉ
STÁTY AMERICKÉ / U n d : AMERIKAS FORENEDE STATER /
Land: VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA / Riik: AMEERIKA UHENDRIIGID / Xwpa: HNQMENEX. nOATTEIEZ ThT
AMEPIKHZ / Country: UNITED STATES OF AMERICA / Pays:
ÉTATS-UNIS DAMERIQUE / Paese: STATI UNITI / Valsts:
AMERIKAS SAVIENOTÁS VALSTIS / Salis: JUNGTDNES AME
RIKO S VALSTIJOS / Ország: AMERIKAI EGYESULT ÁLLAMOK / Pajjiž: STATI UNITI TA' L-AMERIKA / Land: VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA / Panstwo: STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI / País: ESTADOS UNIDOS DA AMERICA /
Krajina: SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ / Država: ZDRUŽENE
DRŽAVĚ AMERIKE / Maa: AMERIKÁN YHDYSVALLAT /
Land: FÓRENTA STATERNA".

xi) „País: CHINA / Země: ČÍNA / Land: KINA / Land: CHINA /
Riik: HUNA / Xwpa: KINA / Country: CHINA / Pays: CHINĚ /
Paese: CINA / Valsts: KÍNA / Šalis: Kinija / Ország: KÓNA /
Pajjiž: ČINA / U n d : CHINA / Panstwo: CHINY / País: CHINA /
Krajina: Čína / Država: KITAJSKA / Maa: KUNA / Land:
KINA".
c)

V příloze se zrušují údaje pro tyto země:
Česká republika,
Kypr,
Maďarsko,
Polsko,
Slovinsko,
Slovenská republika.
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19. Území Polské republiky.

53.
31997 L 0078: Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince
1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly pro
duktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (Úř. věst. č L 24,
30.1.1998. s. 9)

20. Území Portugalské republiky.
21. Území Republiky Slovinsko.

a)

V čl. 11 odst. 1 se návětí nahrazuje tímto:
22. Území Slovenské republiky.
„1.
Členský stát povolí jménem všech členských států, přes které
zásilky přecházejí, tranzit zásilek ze třetí země do jiné třetí země
nebo do téže třetí země pouze tehdy, pokud:"

23. Území Finské republiky.
24. Území Švédského království.

b)

V článku 21 se doplňuje nový odstavec, který zní:
25. Území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska."
„4.
Na hranici s Rumunskem se po dobu tří let ode dne přistou
pení uplatňuje zvláštní režim s Maďarskem, výhradně pokud jde
o dostupné vybavení. Během tohoto přechodného období uplat
ňuje Madarsko opatření, jež budou určena přede dnem přistoupení
postupem podle článku 29.

c)

54.
31997 D 0222: Rozhodnutí Komise 97/222/ES ze dne
28. února 1997. kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž člen
ské státy povolují dovoz masných výrobků (Úř. věst. L 89, 4.4.1997.
s. 39), ve znění:

Před koncem tohoto období tří let bude situace přezkoumána
a budou přijata nezbytná opatření postupem podle článku 29."

—

31997 D 0737: rozhodnutí Komise 97/737/ES ze dne 14.10.1997
(Úř. vést. L 295, 29.10.1997, s. 39).

Příloha 1 se nahrazu e tímto:

—

31998 D 0246: rozhodnutí Komise 98/246/ES ze dne 19.3.1998
(Úř. vést. L 98, 31.3.1998, s. 44),

—

31999 D 0062: rozhodnutí Komise 1999/62/ES ze dne 21.12.1998
(Úř. věst. L 20, 27.1.1999, s. 54).

—

32000 D 0338: rozhodnutí Komise 2000/338/ES
13.4.2000 (Úř. věst. L 117, 18.5.2000. s. 32).

ze

dne

—

32001 D 0794: rozhodnutí Komise 2001/794/ES
9.11.2001 (Úř. věst. L 297, 15.11.2001, s. 20),

ze

dne

—

32002 D 0184: rozhodnutí Komise 2002/184/ES
27.2.2002 (Úř. věst. L 61, 2.3.2002, s. 61),

ze

dne

—

32002 D 0464: rozhodnutí Komise 2002/464/ES
13.6.2002 (Úř. věst. L 161, 19.6.2002, s. 16).

ze

dne

„PŘÍLOHA I
OBLASTI PODLE ČLÁNKU 1
1.

Území Belgického království.

2.

Území České republiky.

3.

Území Dánského království s výjimkou Faerských ostrovů
a Grónska.

4.

Území Spolkovt republiky Německo.

5.

Území Estonské republik)'.

6.

Území Řecké republiky.

7.

Území Španělského království s výjimkou Ceuty a Melilly.

a)

V části I přílohy se zrušují údaje pro Českou republiku.

8.

Území Francou2ské republiky.

b)

V části II přílohy se zrušují údaje pro tyto země:

9.

Území Irska.

Česká republika.

10. Území Italské republiky.

Estonsko

11. Území Kyperské republiky.

Kypr.

12. Území Lotyšské republiky.

Lotyšsko,

13. Území Litevské republiky.

Litva,

14. Území Lucemburského velkovévodství.

Madarsko,

15. Území Madarské republiky.

Malta,

16. Území Republiky Malta.

Polsko,

17. Území Nizozemského království v Evropě.

Slovinsko,

18. Území Rakouské republik)'.

Slovenská republika.
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55.
31997 D 0232: Rozhodnutí Komise 97/232/ES ze dne 3. března
1997, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy
povolují dovoz ovcí a koz (Úř. věst. L 93, 8.4.1997, s. 43), ve znění:

—

31999 D 0541: rozhodnutí Komise 1999/541/ES ze dne 26.7.1999
(Úř. věst. L 207, 6.8.1999, s. 31),

—

32001 D 0600: rozhodnutí Komise 2001/600/ES
17.7.2001 (Úř. věst. L 210, 3.8.2001, s. 51),

—

ze

23.9.2003

Rumunsko
Švýcarsko".
c)

V příloze A se část 4 nahrazuje tímto:
„ČÁST 4

dne

Seznam třetích zemí, které při dovozu plemenných ovcí a koz
musí používat osvědčení podle přílohy II části l b rozhodnutí
Komise 93/198/EHS

32002 D 0003: rozhodnutí Komise 2002/3/ES ze dne 28.12.2001
(Úř. věst. L 2, 4.1.2002, s. 17).

Bulharsko (s výjimkou krajů Burgas, Jambol, Chaskovo a Kardzali)
a)

V příloze A se část 2 nahrazuje tímto:
Kanada (s výjimkou oblasti Okanaganského údolí v Britské Kolum
bii, jež je vymezena jako oblast uvnitř čáry z bodu na hranici
Kanady a Spojených států 120° 15' západní délky a 49° severní
šířky na sever do bodu 119° 35' západní délky a 50° 30' severní
šířky, na severovýchod do bodu 119° západní délky a 50° 45'
severní šířky a na jih do bodu na hranici Kanady a Spojených států
118° 15' západní délky a 49° severní šířky)

„ČÁST 2

Seznam třetích zemí, které jsou oprávněny používat osvědčení
podle přílohy 1 části l b rozhodnutí Komise 93/198/EHS u dovozu
ovcí a koz určených k okamžité porážce

Chile

Bulharsko (s výjimkou krajů Burgas, Jambol, Chaskovo a Kardzali)

Chorvatsko

Kanada (s výjimkou oblasti Okanaganského údolí v Britské Kolum
bii, jež je vymezena jako oblast uvnitř čáry z bodu na hranici
Kanady a Spojených států 120° 15' západní délky a 49° severní
šířky na sever do bodu 119° 35' západní délky a 50° 30' severní
šířky, na severovýchod do bodu 119° západní délky a 50° 45'
severní šířky a na jih do bodu na hranici Kanady a Spojených států
118° 15' západní délky a 49° severní šířky)

Grónsko
Island
Nový Zéland

Chorvatsko

Rumunsko

Nový Zéland
Rumunsko".

b)

Švýcarsko".
d)

V příloze A se část 3 nahrazuje tímto:

V příloze A se část 5 nahrazuje tímto:
„ČÁST 5

„ČÁST 3

Seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí, které jsou uznány
jako splňující kritéria pro statut úředně prosté brucelózy

Seznam třetích zemí, které při dovozu ovcí a koz na výkrm musí
používat osvědčeni] podle přílohy II částí l a rozhodnutí Komise
93/198/EHS

Grónsko
Rumunsko".

Bulharsko (s výjimkou krajů Burgas, Jambol, Chaskovo a Kardzali)
Kanada (s výjimkou oblasti Okanaganského údolí v Britské Kolum
bii, jež je vymezena jako oblast uvnitř čáry z bodu na hranici
Kanady a Spojených států 120° 15' západní délky a 49° severní
šířky na sever do bodu 119° 35' západní délky a 50° 30' severní
šířky, na severovýchod do bodu 119° západní délky a 50° 45'
severní šířky a na jih do bodu na hranici Kanady a Spojených států
118° 15' západní délky a 49° severní šířky)

56.
31997 D 0252: Rozhodnutí Komise 97/252/ES ze dne 25. břez
na 1997, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích
zemích, z nichž členské státy povolují dovoz mléka a mléčných
výrobků určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 101, 4.1.1997, s. 46),
ve znění:
—

31997 D 0480: rozhodnutí Komise 97/480/ES ze dne 1.7.1997
(Úř. věst. L 207, 1.8.1997, s. 1),

—

31997 D 0598: rozhodnutí Komise 97/598/ES ze dne 25.7.1997
(Úř. věst. L 240. 2.9.1997. s. 8).

—

31997 D 0617: rozhodnutí Komise 97/617/ES ze dne 29.7.1997
(Úř. věst. L 250, 13.9.1997, s. 15),

—

31997 D 0666: rozhodnutí Komise 97/666/ES ze dne 17.9.1997
(Úř. věst. L 283, 15.10.1997, s. 1).

Chile
Chorvatsko
Grónsko
Island
Nový Zéland
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—

31998 D 0071: rozhodnutí Komise 98/71/ES ze dne 7.1.1998 (Úř.
věst. L 11. 17.1.1998. s. 39).

—

31998 D 008": rozhodnutí Komise 98/87/ES ze dne 15.1.1998
(Úř. věst. L 17. 22.1.1998. s. 28),

—

31998 D 0088: rozhodnutí Komise 98/88/ES ze dne 15.1.1998
(Úř. věst. L 17, 22.1.1998. s. 31),

—

31998 D 0089: rozhodnutí Komise 98/89/ES ze dne 16.1.1998
(Úř. věst. L T . 22.1.1998, s. 33),

—

31998 D 0394: rozhodnutí Komise 98/394/ES ze dne 29.5.1998
(Úř. věst. L 176. 20.6.1998. s. 28).

—

31999 D 0052: rozhodnutí Komise 1999/52/ES ze dne 8.1.1999
(Úř. věst. L 17. 22.1.1999. s. 51).

—

32001 D 0177: rozhodnutí Komise 2001/177/ES ze dne 15.2.2001
(Úř. věst. L 68, 9.3.2001. s. 1).

—

32002 D 0527: rozhodnutí Komise 2002/527/ES
27.6.2002 (Úř. věst. L T O . 29.6.2002. s. 86).

a)

V příloze se název a odkazy nahrazují tímto:

ze

dne

„ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA —
riAPAPTHMA — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELI
KUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BILAG E —
ZALACZNIK — ANEXO — PŘÍLOHA — PRILOGA — LITTE —
BILAGA
LIŠTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / SEZNAM ZAŘÍZENÍ /
LISTE OVER V1RKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER BETRIEBE /
ETTEVÓTETE LOETELU / IlINAKAX TQN ErKATAZTAZEQN / LIST
OF ESTABLISHMENrS / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS / ELENCO
DEGLI STABILIMENTI / U Z N Ě M U M U SARAKSTS / jMONIU
SA.RASAS / LÉTESÍ~MÉNYLISTA / LIŠTA TA' L-ISTABILIMENTI /
LIJST VAN BEDRIJVEN / LIŠTA Z A K L A D Ó W / LIŠTA DOS ESTABELEC1MENTOS / ZOZNAM PREVÁDZKARNI / SEZNAM OBRATOV / LUETTELO LAITOKSISTA / FÓRTECKNING ÓVER
ANLAGGNINGAR
Producto: leche v productos lácteos / Výrobek: mléko a mléčné
výrobky / Produkt: maslk og mejeriprodukter / Erzeugnis: Milch
und Milcherzeugnisse / Toode: piim ja piimatooted, piimapóhised
tooted / ripoióv: \O)JI KOI YoXaictoKopiKá npóióvra / Product: milk
and milk products ' Produit: lait et produits laitiers / Prodotto:
latte e prodotti lattiero-caseari / Produkts: piens un piena produkti
/ Produktas: pienas ir pieno produktai / Termék: tej és tejtermékek
/ Prodott: Halib u prodotti tal-halib / Product: melk en zuivelproducten / Produkt: mleko i przerwory mleczne / Produto: leite e
produtos lácteos / Produkt: mlieko a mliečne výrobky / Proizvod:
mleko in mlečni izdelki / Tuote: maito- ja maitotuotteet / Varuslag:
mjólk och mjólkprodukter
1 = Referenda nacionál / Národní kód / National reference /
Nationaler Code / Rahvuslik viide / Edvucóc aptduóc évKpionc
/ National reference / Reference nationale / Riferimento
nazionale / Nacionála noráde / Nacionaliné nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code /
Kod krajowy / Referenda nadonal / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens
2 = Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Ovoua EVKaráoraoTjc / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas /
Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Názov / Ime / Nimi /
Namn
3 = Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / nóXn. / Town / Ville /
Cittá / Pilsěta , Miestas / Város / Belt / Stád / Miasto / Cidade
/ Město / Kraj / Kaupunki / Stád

407

4 = Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / ri£pioYr| /
Region / Region / Regione / Regions / Regionas / Régió / Regjun / Regio / Region / Regiáo / Kraj / Regija / Alue / Region
5 = Menciones especiales / Zvláštní poznámky / Sasrlige
bemaírkninger / Besondere Bemerkungen / Erimárkused /
Eioucéc napaTripňoEic. / Speciál remarks / Mentions spéciales /
Note particolari / Tpašas atzímes / Specialios pastabos /
Kúlónleges megjegyzések / Rimarki spečjali / Bijzondere
opmerkingen / Uwagi szczególne / Mencoes especiais / Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja /
Anmárkningar

6 = * Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos
del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE
del Consejo.
* Země a zařízení, které splňují všechny požadavky čl. 2
odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.
* Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne
1 artikel 2, stk. 1, i Rádets beslutning 95/408/EF.
* Lánder und Betriebe. die alle Anforderungen des Artikels
2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates
erfullen.
* Nóukogu otsuse 95/408/EÚ artikli 2 lóike 1 kóikidele
nóuetele vastavad riigid ja ettevótted.
* Xwpec, KOI ryKaiaoTCiOTic. nou 7i\npoúv TIC 7ipou7io9éonc TOU
ápdpou 2 Ttapáypcupoc 1 rnc anóoaarjc 95/408/EK TOU
luupouXiou.
* Countries and establishments
requirements of Article 2(1)
95/408/EC.

complying
with all
of Council Decision

* Pays et établissements remplissant 1'ensemble des dispositions de 1'article 2 paragraphe 1 de la decision 95/408/CE
du Conseil.
* Paese e stabilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo
1 della decisione
95/408/CE del Consiglio.
* Valstis un uzněmumi, kuri atbilst Padomes
95/408/EK 2. panta 1. punkta prasibám.

Lěmuma

* Salys ir jmonés, atitinkančios visus Tarybos sprendimo
95/408/EB 2 straipsnio 1 dalies reikalavimus.
* Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt kóvetelményeknek.
* Pajjiži u stabilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta'
1-Artiklu 2(1) tad-Dečižjoni tal-Kunsill 95/408/KE.
* Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van
de Raad.
* Paňstwa i základy spelniajace wszystkie wymagania artykuhi 2 ust. 1 decyzji Rady 95/408/WE.
* Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigéncias do n.° 1 do artigo 2.° da Decisáo 95/408/CE do Conselho.
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* Krajiny a prevádzkarne v súlade so všetkými požiadavkami článku 2 (1) rozhodnutia Rady 95/408/ES.
* Državě in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz člena 2 (1)
Odločbe Světa 95/408/ES.
* Neuvoston páátóksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan
kaikki vaatimukset tayttávát maat ja laitokset.
* Lánder och anlággningar som uppfyller alla krav i artikel
2.1 i rádets beslut 95/408/EG."

b)

V příloze se názvy tabulek nahrazují tímto:
i)

ii)

„AR - País: ARGENTINA / Země: ARGENTINA / Land:
ARGENTINA / Land: ARGENTINIEN / Riik: ARGENTIINA /
Xúpa: APrENTINH / Country: ARGENTINA / Pays: ARGEN
TINĚ / Paese: ARGENTINIA / Valsts: ARGENTÍNA / Salis:
ARGENTINA / Ország: ARGENTÍNA / Pajjiž: ARGENTINA /
Land: ARGENTINĚ / Panstwo: ARGENTYNA / País: ARGEN
TINA / Krajina: ARGENTÍNA / Država: ARGENTINA / Maa:
ARGENTIINA / Land: ARGENTINA";

„AU - País: AUSTRALIA / Země: AUSTRÁLIE / Land:
AUSTRALIEN / Land: AUSTRALIEN / Riik: AUSTRAALIA /
Xúpa: AYZTPAAIA / Country: AUSTRALIA / Pays: AUSTRÁLIE
/ Paese: AUSTRALIA / Valsts: AUSTRÁLIJA / Salis: AUSTRALIJA / Ország: AUSZTRÁLIA / Pajjiž: AWSTRALJA / Land:
AUSTRÁLIE / Panstwo: AUSTRALIA / País: AUSTRALIA / Kra
jina: AUSTRALIA / D r ž a v a : A V S T R A L I J A

/ Maa:

Panstwo: IZRAEL / País: ISRAEL / Krajina: IZRAEL / Država:
IZRAEL / Maa: ISRAEL / Land: ISRAEL";

viii) „NZ - País: NUEVA ZELANDA / Země: N O V Ý ZÉLAND /
U n d : NEW ZEALAND / Land: NEUSEELAND / Riik: UUSMEREMAA / Xúpa: NEA ZHAANAIA / Country: NEW
ZEALAND / Pays: NOUVELLE-ZÉLANDE / Paese: NUOVA
ZELANDA / Valsts: JAUNZĚLANDE / Šalis: NAUJOJI ZELANDIJA / Ország: ÚJ-ZÉLAND / Pajjiž: NEW ZEALAND / Land:
NIEUW-ZEELAND / Panstwo: NOWA ZELANDIA / País:
NOVA ZELANDIA / Krajina: N O V Ý Z É L A N D / Država: NOVA
ZELANDIJA / Maa: UUSI-SEELANTI / Land: NYA ZEELAND";

ix) „RO - País: RUMANÍA / Země: RUMUNSKO / Land: RUMA
NIEN / U n d : RUMANIEN / Riik: RUMEENIA / Xúpa: POYMANIA / Country: ROMANIA / Pays: ROUMANIE / Paese:
ROMANIA / Valsts: RUMÁNIJA / Šalis: RUMUNIJA / Ország:
ROMANIA / Pajjiž: RUMÁNIJA / Land: ROEMENIĚ / Panstwo:
RUMUNIA / País: ROMÉNIA / Krajina: RUMUNSKO / Država:
ROMUNIJA / Maa: ROMANIA / Land: RUMANIEN";

x)

„SG - País: SINGAPUR / Země: SINGAPUR / Land: SINGAPORE / Land: SINGAPUR / Riik SINGAPUR / Xúpa: ZirKAnOYPH / Country: SINGAPORE / Pays: SINGAPOUR / Paese:
SINGAPORE / Valsts: SINGAPURA / Šalis: SINGAPURAS /
Ország: SZINGAPÚR / Pajjiž: SINGAPOR / Land: SINGAPORE
/ Panstwo: SINGAPUR / País: SINGAPURA / Krajina: SINGA
PUR / Država: SINGAPUR / Maa: SINGAPORE / Land: SINGA
PORE";

AUSTRALIA

/ Land: AUSTRALIEN";
iii) „BU - País: BULGARIA / Země: BULHARSKO / Land: BUL
GARIEN / U n d : BULGARIEN / Riik: BULGAARIA / Xwpa:
BOYATAPIA / Country: BULGARIA / Pays: BULGARIE / Paese:
BULGARIA / Valsts: BULGARIJA / Šalis: BULGARIJA / Ország:
BULGARIA / Pajjiž: BULGARIJA / U n d : BULGARIJE / Pan
stwo: BULGARIA / País: BULGARIA / Krajina: BULHARSKO /
Država: BOLGARIJA / Maa: BULGARIA / Land: BULGARIEN";

iv) „CA - País: C A N A D Á / Země: KANADA / Land: CANADA /
Land: KANADA / Riik: KANADA / Xúpa: KANAAAZ /
Country: CANADA / Pays: CANADA / Paese: CANADA /
Valsts: KANADA / Šalis: KANADA / Ország: KANADA / Pajjiž:
KANADA / Land: CANADA / Panstwo: KANADA / País:
C A N A D Á / Krajina: KANADA / Država: KANADA / Maa:
KANADA / Land: KANADA";
v)
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„CH - País: SUIZA / Země: ŠVÝCARSKO / U n d : SCHWEIZ /
L a n i SCHWEfc / Riik: ŠVEtTS / Xúpa: EABETIA / Country:
SWrrZERLANÍ> / Pays: SUISSE / Paese: SVIZZERA / Valsts:
ŠVE1CE / Šalis: ŠVEICARIJA / Ország: SVÁJC / Pajjiž: SVIZ
ZERA / Land ZW1TZERLAND / Panstwo: SZWAJCARIA /
País: SUICA / Krajina: ŠVAJČIARSKO / Država: ŠVICA / Maa:
SVEITSI / U n d : SCHWEIZ";

ví) „HR - País: CROACIA / Země: CHORVATSKO / U n d : KROA
TIEN / U n d : KROATIEN / Riik HORVAATIA / Xúpa: KPOATIA / Country: CROATIA / Pays: CROATIE / Paese: CROAZIA
/ Valsts: HORVáTIJA / Šalis: KROATIJA / Ország: HORVÁT O R S Z Á G / Pajjiž: KROAZJA / Land: KROATIĚ / Panstwo:
CHORWACJA / País: CROACIA / Krajina: CHORVÁTSKO /
Država: HRVAŠKA / Maa: KROATIA / U n d : KROATIEN";
vii) J L - País: ISRAEL / Země: IZRAEL / U n d : ISRAEL / Land:
ISRAEL / Riik: IISRÁEL / Xúpa: IZPAHA / Country: ISRAEL /
Pays: ISRAEL / Paese: ISRAELE / Valsts: IZRAĚLA / Šalis:
IZRAELIS / Ország: IZRAEL / Pajjiž: IZRAEL / Land: ISRAEL /

xi) „IS - País: ISLANDLA / Země: ISLAND / Land: ISLAND / Land:
ISLAND / Riik: ISLAND / Xúpa: IIAANAIA / Country:
ICELAND / Pays: ISLANDE- / Paese: ISLANDA / Valsts:
ISLANDE / Šalis: ISLANDIJA / Ország: 1ZLAND / Pajjiž:
IŽLANDA / Land: IJSLAND / Panstwo: ISLANDLA / País:
ISLÁNDIA / Krajina: ISLAND / Država: ISLANDIJA / Maa:
ISLANTI / Land: ISLAND";

xii) „TR - País: TURQUÍA / Země: TURECKO / Land: TYRKIET /
Land: TURKEI / Riik TURGI / Xúpa: TOYTIAIA / Country:
TURKEY / Pays: TURQUIE / Paese: TURCHIA / Valsts: TURCIJA / Šalis: TURKIJA / Ország: T Ó R Ó K O R S Z Á G / Pajjiž:
TURKIJA / U n d : TURKIJE / Panstwo: TURCJA / País: TUR
QUÍA / Krajina: TURECKO / Država: TURČIJA / Maa: TURKKI
/ Land: TURKIET";

xiii) „US - País: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA / Země: SPO
JENÉ STÁTY AMERICKÉ / Land: AMERIKAS FORENEDE STATER / Land: VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA / Riik:
AMEERIKA ÚHENDRIIGID / Xúpa: HNQMENEZ nOALTEIEZ
THZ AMEPIKHZ / Country: UNITED STATES OF AMERICA /
Pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE / Paese: STATI UNITI /
Valsts: AMERIKAS SAVIENOTÁS VALSTIS / Šalis: JUNGT1NÉS
AMERIKOS VALSTIJOS / Ország: AMERIKAI EGYESÚLT
ÁLLAMOK / Pajjiž: STATI UNITI TA' L-AMERIKA / U n d :
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA / Panstwo: STANY
ZJEDNOCZONE AMERYKI / País: ESTADOS UNIDOS DA
AMERICA / Krajina: SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ / Država:
ZDRUŽENE DRŽAVĚ AMERIKE / Maa: AMERIKÁN YHDYSVALLAT / Land: FÓRENTA STATERNA";

xiv) „UY - País: URUGUAY / Země: URUGUAY / U n d : URUGUAY
/ Land: URUGUAY / Riik: URUGUAY / Xúpa: OYPOYTOYAH /
Country: URUGUAY / Pays: URUGUAY / Paese: URUGUAY /
Valsts: URUGVAJA / Salis: URUGVAJUS / Ország: URUGUAY /
Pajjiž: URUGWAJ / Land: URUGUAY / Panstwo: URUGWAJ /
País: URUGUAI / Krajina: URUGUA} j Država: URUGVAJ /
Maa: URUGUAY / U n d URUGUAY";
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viai šios šalies terminologijai, dél kurios bus susitarta pasibaigus
šiuo klausimu vykstančioms deryboms Jungtinése Tautose. — Megjegyzés: Ideiglenes kód, amely fúggetlen az említett ország azon
végleges elnevezésétól, amelyról az ENSZ-ben folytatott jelenlegi
tárgyalások lezárását kóvetóen szúletik dóntés. — Nota: Dan ilkodiči provižorju ma jippregudika bl-ebda mod in-nomenklatura
definittiva tal-pajjiž, li se jkun miftiehem wara 1-konklužjoni tannegozjati li qed isiru fuq dan is-suggett fi hdan il-Gnus Maghquda.
— Noot: Voorlopige code die geen invloed op de definitieve naam
van het land heeft, die aan het einde van de lopende onderhandelingen in het kadeř van de Verenigde Naties zal worden vastgesteld. — Uwaga: Tymczasowy kod. który w ostateczny sposób nie
o nazewnictwie dla tego krajů, zostanie uzgodniony w nastepstwie
aktualnie trwajacych negocjacji w tym zakresie na fórum ONZ. —
Nota: Código provisório que náo interiére em nada com a denominacáo definitiva do país, que será aprovada após conclusáo das
negociacóes actualmente em curso sobre este assunto no quadro
das Nacóes Unidas. — Poznámka: dočasný kód, ktorým nie je
žiadnym spósobom dotknuté označenie tejto krajiny, ktoré bude
odsúhlasené po ukončení rokovaní o tejto záležitosti prebiehajúcich v súčasnosti v OSN. — Opomba: Začasna koda, ki nikakor
dokončno ne določa nomenklatuře za to državo in bo dogovorjena
po zaključku pogajanj, ki trenutno potekajo na to terno v Združenih narodih. — Huomautus: Támá váliaikainen koodi ei está ottamasta káyttóón maan lopullista nimeá, joka hyváksytáán, kun
Yhdistyneissá Kansakunnissa asiasta káytávát neuvottelut saadaan
páátókseen. — Anmárkning: Koden fóregriper inte den definitiva
beteckningen av detta land, vilken kommer att bestámmas under
de fórhandlingar som fór nárvarande págár i Fórenta nationerna."

xv) „ZA - País: SU3ÁFRICA / Země: JIŽNÍ AFRIKA / Land: SYDAFRIKA / Und: SUDAFRIKA / Riik: LÓUNA-AAFRIKA /
Xwpa: NOTIA A<DPIKH / Country: SOUTH AFRICA / Pays:
AFRIQUE DU SUD / Paese: SUDAFRICA / Valsts: DIENVIDÁFRIKA / Salis: PIETU AFRIKA / Ország: DÉL-AFRIKAI
KÓZTÁRSASÁG / Pajjiž: L-AFRIKA TISFEL / Land: ZUIDAFRIKA / Pamtwo: REPUBLIKA POLUDNIOWEJ AFRYKI /
País: ÁFRICA DO SUL / Krajina: JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA /
Država: JUŽNA AFRIKA / Maa: ETELÁ-AFRIKKA / Land:
SYDAFRIKA";

xvi) ,.MK - País: ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA / Země: BÝVALA JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA
MAKEDONIE / Und: DEN TIDLIGERE JUGOSLAV1SKE REPU
BLIK
MAKEDONIEN
/
Land:
DIE
EHEMALIGE
JUGOSLAWISCHE REPUBLIK MAZEDONIEN / Riik: ENDINE
JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIK / Xwpa: nPQHN
riOYTKOSAABIKH
AHMOKPATIA THZ
MAKEAON1AX /
Country: FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA /
Pays: ANCIENNE REPUBUQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE / Paese: EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDO
NIA / Valsts: BIJUSÍ DIENVIDSLÁVIJAS MAKEDONIJAS
R E P U B L I K / Šalis: BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA
MAKEDONIJA / Ország: MACEDONIA, VOLT JUGOSZLÁV
KÓZTÁRSASÁG .' Pajjiž: DIK LI KIENET IR-REPUBBLIKA
JUGOSLAVA TAL-MAČEDONJA / Land: VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIE / Panstwo: BYLA
JUGOStOWTAŇSKA
REPUBLIKA
MACEDONII
/ País:
ANTIGA REPU3LICA JUGOSLAVA DA MACEDONIA / Kra
jina: BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDONSKO
/ Država: NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA MAKE
DONIJA / Mia: ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA
MAKEDONIA / Land: F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN
MAKEDONIEN".
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d)

V příloze se zrušují údaje pro tvto země:
Česká republika,
Estonsko,
Kypr.

c)

V příloze se poznámka k údaji pro Bývalou jugoslávskou repu
bliku Makedonii nahrazuje tímto:

Lotyšsko,
Litva.

„Nota: Código provisional que no afecta en absoluto a la denominación definitiva del país, que se acordará tras la conclusión de las
negociaciones actual mentě en curso sobre este terna en las Naciones Unidas. — Poznámka: Prozatímní kód, kterým není žádným
způsobem dotčeno konečné označení této země, které bude
odsouhlaseno po ukončení jednání probíhajícího o této záležitosti
v OSN — Note: Denně forelobige kode foregriber pá ingen máde
landors cndcligt benxvnelse, som vilblive fastlagt eftcr afslutningen
af de forhandlinger, der for tiden fores herom inden for rammerne
af FN. — Note: Pro\isorischer Code, der die endgúltige Benennung
des Landes nicht beruhrt, die nachAbschluss der laufenden
Verhandlungen innerhalb der Vereinten Nationen festgelegt wird.
— Márkus: Ajutine cood, mis ei takista mingil viisil votmast kasutusele maa lóplikku nimetust, mis lepitakse kokku Uhinenud Rahvaste Organisatsioonis antud kusimuses kaimasolevate lábiráakimiste tulemusel. — Eryiriwon: Auroc. o KWOIKÓC oev npoSucó&i KO8ÓXou rny opioriKt] ovouaoía rqc X^P ^ 1 onoía da ouptpwvndci órav
oXoxXripwdoúv oi ovrtiKÉc, SuinpaYuamjoac oro nXaiaio TWV
HVWUÉVWV E3\wv. —
Note: Provisional code, which does not
0

prejudge in any way the definitivě nomenclature for this country,
which will be agreed following the conclusión of negotiations
currently taking pláce on this subject at the United Nations. —
Note: Code provisoire qui ne préjuge en rien de la dénomination
definitivě du pays. qui sera agréée děs conclusión des négociations
actuellement en cours á ce sujet dans le cadre des Nations unies.
— Nota: Questo codice prowisorio non pregiudica assolutamente
la denominazione definitiva del paese che sará approvata non
appena conclusi i negoziati atťualmente in corso al riguardo nel
quadro delle Nazioni Unitě. — Piezime: Pagaidu kods, kurs nekádá
veidá neietekmé gafígo valsts nomenklaturu, kura tiks apstiprinata
Apvienoto Náciju Organizácijas ietvaros pašlaik notiekošo sarunu
rezultátá. — Pastaba: Laikinasis kodas, neturésiantis jtakos pasto-

Maďarsko,
Polsko.
Slovinsko,
Slovensko.
57.
31997 D 0296: Rozhodnutí Komise 97/296/ES ze dne
22. dubna 1997, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž je
povolen dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě (Úř. věst.
L 122, 14.5.1997, s. 21), ve znění:
—

31997 D 0429: rozhodnutí Komise 97/429/ES ze dne 30.6.1997
(Úř. věst. L 184, 12.7.1997, s. 53),

—

31997 D 0564: rozhodnutí Komise 97/564/ES ze dne 28.7.1997
(Úř. věst. L 232, 23.8.1997, s. 13),

—

31997 D 0758: rozhodnutí Komise 97/758/ES ze dne 6 11. 1997
(Úř. věst. L 307, 12.11.1997, s. 38),

—

31997 D 0877: rozhodnutí Komise 97/877/ES ze dne 23.12.1997
(Úř. věst. L 356, 31.12.1997, s. 62).

—

31998 D 0148: rozhodnutí Komise 98/148/ES ze dne 13.2.1998
(Úř. vést. L 46, 17.2.1998, s. 18),
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—

31998 D 0419: rozhodnutí Komise 98/419/ES ze dne 30.6.1998
(Úř. věst. L 190, 4.7.1998, s. 55),

—

31998 D 0573: rozhodnutí Komise 98/573/ES ze dne 12.10.1998
(Úř. věst. L 277, 14.10.1998, s. 49),

23.9.2003

Česká republika,

Estonsko,

—

31998 D 0711: rozhodnutí Komise 98/711/ES ze dne 24.11.1998
(Úř. vést. L 337, 12.12.1998, s. 58),

—

31999 D 0136: rozhodnutí Komise 1999/136/ES ze dne 28.1.1999
(Úř. věst. L 44, 18.2.1999, s. 61),

Lotyšsko,

Litva,

Polsko,

—

—

31999 D 0244: rozhodnutí Komise 1999/244/ES
26.3.1999 (Úř. věst. L 91, 7.4.1999, s. 37),

ze

Slovinsko.

dne
b)

31999 D 0277: rozhodnutí Komise 1999/277/ES ze dne 23.4.1999
(Úř. věst. L 108, 27.4.1999, s. 57),

V příloze se v seznamu označeném „II. Země a území, které
splňují podmínky čl. 2 odst. 2 rozhodnutí Rady 95/408/ES"
zrušují údaje pro tyto země:

Kypr,
—

31999 D 0488: rozhodnutí Komise 1999/488/ES ze dne 5.7.1999
(Úř. věst. L 190, 237.1999, s. 39),

—

31999 D 0532: rozhodnutí Komise 1999/532/ES ze dne 14.7.1999
(Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 78),

—

31999 D 0814: rozhodnutí Komise 1999/814/ES
16.11.1999 (Úř. věst. L 315, 9.12.1999, s. 44),

ze

dne

—

32000 D 0088: rozhodnutí Komise 2000/88/ES
21.12.1999 (Úř. věst. L 26, 2.2.2000, s. 47),

ze

dne

32000 D 0170: rozhodnutí Komise 2000/170/ES
14.2.2000 (Úř. věst. L 55, 29.2.2000, s. 68),

ze

32000 D 0674: | rozhodnutí Komise 2000/674/ES
20.10.2000 (Úř. věst. L 280, 4.11.2000, s. 59),

ze

—

—

Madarsko,

Malta.

58.
31997 D 0299: Rozhodnutí Komise 97/299/ES ze dne
24. dubna 1997, kterým se stanoví seznam zařízení v České republice,
z nichž členské státy povolují dovoz některých výrobků živočišného
původu (Úř. věst. L 124, 16.5.1997, s. 50), ve znění:

—

31998 D 0071: rozhodnutí Komise 98/71/ES ze dne 7.1.1998 (Úř.
věst. L 11, 17.1.1998, s. 39).

dne
Rozhodnutí 97/299/ES se zrušuje.
dne
59.
31997 D 0365: Rozhodnutí Komise 97/365/ES ze dne 26. břez
na 1997, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích
zemích, z nichž členské státy povolují dovoz výrobků z hovězího,
vepřového, skopového a kozího masa a z masa koňovitých (Úř. věst.
L 154,12.6.1997, s. 41), ve zněnfc

—

32001 D 0066: rozhodnutí Komise 2001/66/ES ze dne 23.1.2001
(Úř. věst. L 22, 24.1.2001, s. 39),

—

32001 D 0111: rozhodnutí Komise 2001/lll/ES ze dne 12.2.2001
(Úř. věst. L 42, 13.2.2001, s. 6),

—

31997 D 0569: rozhodnutí Komise 97/569/ES ze dne 16.7.1997
(Úř. věst. L 234, 26.8.1997, s. 16),

—

32001 D 0635: rozhodnutí Komise 2001/635/ES
16.8.2001 (Úř. věst. L 221, 17.8.2001, s. 56),

dne

—

31998 D 0662: rozhodnutí Komise 98/662/ES ze dne 16.11.1998
(Úř. věst. L 314, 24.11.1998, s. 19),

—

32002 D 0028: rozhodnutí Komise 2002/28/ES ze dne 11.1.2002
(Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 44),

—

31999 D 0344: rozhodnutí Komise 1999/344/ES
25.5.1999 (Úř. věst. L 131, 27.5.1999, s. 72),

ze

dne

—

32002 D 0473: rozhodnutí Komise 2002/473/ES
20.6.2002 (Úř. věst. L 163, 21.6.2002, s. 29),

ze

dne

—

32000 D 0078: rozhodnutí Komise 2000/78/ES
17.12.1999 (Úř. věst. L 30, 4.2.2000, s. 37),

ze

dne

—

32002 D 0863: rozhodnutí Komise 2002/863/ES
29.10.2002 (Úř. věst. L 301, 5.11.2002, s. 53).

ze

dne

—

32000 D 0429: rozhodnutí Komise 2000/429/ES ze dne 6.7.2000
(Úř. věst. L 170, 11.7.2000, s. 12),

a)

V příloze se v seznamu označeném „I. Země a území, na které se
vztahuje zvláštní rozhodnutí na základě směrnice Rady
91/493/EHS" zrušují údaje pro tyto země:

—

32001 D 0826: rozhodnutí Komise 2001/826/ES
23.11.2001 (Úř. věst. L 308, 27.11.2001, s. 37).

ze

ze

dne

23.9.2003

a)
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V příloze se název a odkazy nahrazují tímto:

* Země a zařízení, které splňují všechny požadavky čl. 2
odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.

„ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA —
riAPAPTHMA — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELI
KUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BILAGE —
ZALACZNIK — ANEXO — PŘÍLOHA — PRILOGA — LITTE —
BILAGA

* Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i
artikel 2, stk. 1, i Rádets beslutning 95/408/EF.

LIŠTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / SEZNAM ZAŘÍZENÍ /
LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER BETRIEBE /
ETTEVÓTETE LOETELU / niNAKAZ TQN EI"KATAZTAIEQN / LIST
OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS / ELENCO
DEGLI STABILIMENTI / U Z N Ě M U M U SARAKSTS / IMONIU
SARAŠAS / LÉTES.TMÉNYLISTA / LIŠTA TA' L-ISTABILIMENTI /
LIJST VAN BEDRIJVEN / LIŠTA Z A K L A D Ó W / LIŠTA DOS ESTABELECIMENTOS / ZOZNAM PREVÁDZKARNI / SEZNAM OBRATOV / LUETTÉLO LAITOKSISTA / FÓRTECKNING ÓVER
ANLÁGGNINGAR

* Lánder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels
2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates
erfůllen.
* Nóukogu otsuse 95/408/EU artikli 2 lóike 1 kóikidele
nóuetele vastavad riigid ja ettevótted.
* Xúpec Kai E Y '
á C ™ u ítXnpoúv TIC Ttpouno9éomc TOU
áp9pou 2 napÓYpaipoc 1 rnc anó<paor]c 95/408/EK TOU
ZuuRouXíou.
K a

i a < n :

A E L

* Countries and establishments
requirements of Article 2(1)
95/408/EC.

complying
with all
of Council Decision

Producto: productos cárnicos / Výrobky: masné výrobky / Produkt:
kodprodukter / Erzeugnis: Fleischerzeugnisse / Toode: lihatooted /
npoióv: Flpoióvta ut paon. TO Kpčac / Product: meat products / Produit: á base de viandes / Prodotto: prodotti a base di carne / Produkts: gajas produkti / Produktas: mésos produktai / Termék: húskészítmények / Proiott: Prodotti tal-laham / Product: vleesproducten / Produkt: przerwory miesne / Produto: produtos á base de
carne / Produkt: mi.sové výrobky / Proizvod: mesni izdelki / Tuote:
lihatuotteet / Varuslag: kóttvaror

* Pays et établissements remplissant 1'ensemble des dispositions de 1'article 2 paragraphe 1 de la decision 95/408/CE
du Conseil.

1 = Referencia nacionál / Národní kód / National reference /
Nationaler Code / Rahvuslik viide / EUVIKÓC api9uóc éyKpior|c
/ National reference / Reference nationale / Riferimento
nazionale / Nacionála noráde / Nacionaliné nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code /
Kod krajowy / Referencia nacionál / Národný odkaz / Nacionalna referen:a / Kansallinen referenssi / Nationell referens

* Šalys ir jmonés, atitinkančios visus Tarybos sprendimo
95/408/EB 2 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

* Paese e stabilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dellarticolo 2, paragrafo
1 della decisione
95/408/CE del Consiglio.
* Valstis un uzněmumi, kuri atbilst Padomes
95/408/EK 2. panta 1. punkta praslbám.

Lěmuma

* Azok az országok és létesítmények. amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt kóvetelményeknek.
* Pajjiži u stabilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta'
1-Artiklu 2(1) tad-Dečižjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

2 = Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Ovouo. zvK.aiáOTaor|c / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas /
Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Názov / Ime / Nimi /
Namn

3 = Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / nó\n / T o w n / Ville /
Cittá / Pilsěta / Miestas / Város / Belt / Stád / Miasto / Cidade
/ Město / Krai / Kaupunki / Stád

4

= Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / ílepiovri /
Region / Region / Regione / Regions / Regionas / Régió / Regjun / Regio / Region / Regiáo / Kraj / Regija / Alue / Region

5 = Menciones especiales / Zvláštní poznámky / Sasrlige
bemsrkninger / Besondere Bemerkungen / Erimárkused /
EUSIKÉC naponjpřioTu; / Speciál remarks / Mentions spéciales /
Note particolari / Ipašas atzimes / Specialios pastabos /
Kúlónleges megjegyzések / Rimarki spečjali / Bijzondere
opmerkingen / Uwagi szczególne / Men^óes especiais / Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja /
Anmárkningar

6

= * Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos
del apartacio 1 del artículo 2 de la Decision 95/408/CE
del Consejo.

* Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van
de Raad.
* Paňstwa i základy spemiajace wszystkie wymagania artykuhi 2 ust. 1 decyzji Rady 9 5 / 4 0 8 / W E .
* Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigéncias do n." 1 do artigo 2." da Decisáo 95/408/CE do Conselho.
* Krajiny a prevádzkarne v súlade so všetkými požiadavkami článku 2(1) rozhodnutia Rady 95/408/ES.
* Državě in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz člena 2 (1)
Odločbe Světa 95/408/ES.
* Neuvoston páátóksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan
kaikki vaatimukset táyttávát maat ja laitokset.
* Lánder och anlággningar som uppfyller alla krav i artikel
2.1 i rádets beslut 95/408/EG.
7 = Výrobky z tohoto zařízení musí být připraveny z čestvého
masa, jež bylo vyprodukováno v souladu se směrnicí
64/433/EHS (*) na schválených jatkách Evropské unie
nebo které splňuje podmínky čl. 21 písm. a) směrnice
72/462/EHS (**)."
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V příloze se názvy tabulek nahrazují tímto:
i)

ii)

AOPIKH / Country: SOUTH AFRICA / Pays: AFRIQUE DU
SUD / Paese: SUDÁFRICA / Valsts: DIENVIDÁFRIKA / Šalis:
PIETU AFRIKA / Ország: DÉL-AFRIKAI KÓZTÁRSASÁG /
Pajjiž: L-AFRIKA TTSFEL / Land: ZUID-AFRIKA / Paňstwo:
REPUBLIKA POLUDNIOWEJ AFRYKI / País: ÁFRICA DO SUL
/ Krajina: JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA / Država: J U Ž N A
AFRIKA / Maa: ETELÁ-AFRlKKA / Land: SYDAFRIKA";

„País: AUSTRAUA / Země: AUSTRÁLIE / Land: AUSTRALIEN
/ Und: AUSTRALIEN / Riik: AUSTRAALIA / Xúpa: AYITPAAIA / Country: AUSTRALIA / Pays: AUSTRÁLIE / Paese:
AUSTRALIA / Valsts: AUSTRÁLIJA / Šalis: AUSTRALIJA /
Ország: AUSZTRÁLIA / Pajjiž: AWSTRALJA / Land:
AUSTRÁLIE / Paňstwo: AUSTRALIA / País: AUSTRALIA / Kra
jina: AUSTRALIA / Država: AVSTRALIJA / Maa: AUSTRALIA
/ Land: AUSTRALIEN":

ix) „País: MAURICIO / Země: MAURICIUS / Land: MAURITIUS /
Land: MAURITIUS / Riik: MAURITIUS / Xúpa: MAYPIKIOI /
Country: MAURITIUS / Pays: MAURICE / Paese: MAURIZIO /
Valsts: MAURlCIJA / Šalis: MAURICIJUS / Ország: MAURITIUS
/ Pajjiž: MAURITIUS / Land: MAURITIUS / Paňstwo: MAURI
TIUS / País: MAURICIA / Krajina: MAURÍCIUS / Država:
MAURITIUS / Maa: MAURITIUS / Land: MAURITIUS";

„País: C A N A D Á / Země: KANADA / U n d : CANADA / Land:
KANADA / Riik KANADA / Xúpa: KANAAAZ / Country:
CANADA / Pays: CANADA / Paese: CANADA / Valsts:
KANADA / Šalis: KANADA / Ország: KANADA / Pajjiž:
KANADA / Land: CANADA / Paňstwo: KANADA / País:
C A N A D Á / Krajina: KANADA / Država: KANADA / Maa:
KANADA / Land: KANADA";

x)

iii) „País: SUIZA / Země: ŠVÝCARSKO / Land: SCHWEIZ / Land:
SCHWEIZ / Riik: ŠVEITS / Xúpa: EABETIA / Country:
SWrrZERLAND / Pays: SUISSE / Paese: SVIZZERA / Valsts:
ŠVEICE / Šalis: ŠVEICARIJA / Ország: SVÁJC / Pajjiž: SVIZ
ZERA / Land: ZWTTZERLAND / Paňstwo: SZWAJCARIA /
País: SUICA / Krajina: ŠVAJČIARSKO / Država: ŠVT.CA / Maa:
SVEITSI / Land: SCHWEIZ";

„País: RUMANÍA / Země: RUMUNSKO / Land: RUM/ENIEN /
U n d : RUMANIEN / Riik: RUMEENIA / Xúpa: POYMANIA /
Country: ROMANIA / Pays: ROUMANIE / Paese: RQMANIA /
Valsts: RUMÁNIJA / Šalis: RUMUNIJA / Ország: ROMÁNIA /
Pajjiž: RUMÁNIJA / U n d : ROEMENIE / Paňstwo: RUMUNIA /
País: ROMÉNIA;/ Krajina: RUMUNSKO / Država: ROMUNIJA /
Maa: ROMANIA / U n d : RUMANIEN";

xii) „País: B U L G A R 1 A / Země: BULHARSKO / Land: BULGARIEN /
Land: BULGARIEN / Riik: BULGAARIA / Xúpa: BOYAIAPIA /
Country: BULGARIA / Pays: BULGARIE / Paese: BULGARIA /
Valsts: BULGÁRIJA / Šalis: BULGARIJA / Ország: BULGARIA /
Pajjiž: BULGARIJA / U n d : BULGARIJE / Paňstwo: BULGARIA
/ País: BULGARIA / Krajina: BULHARSKO / Država: BOLGARIJA / Maa: BULGARIA / U n d : BULGARIEN".
c)

viii) „País: SUDÁFRICA / Země: JIŽNÍ AFRIKA / Land: SYDAFRIKA
/ U n d : SÚDAFRIKA / Riik: LÓUNA-AAFRIKA / Xúpa: NOTIA

V příloze se zrušují údaje pro tyto země:
Litva,
Madarsko,

vi) „País: SINGAPUR / Země: SINGAPUR / Und: SINGAPORE /
Land: SINGAPUR / Riik: SINGAPUR / Xúpa: IirKATIOYPH /
Country: SINGAPORE / Pays: SINGAPOUR / Paese: SINGA
PORE / Valsts: SINGAPURA / Šalis: SINGAPURAS / Ország:
SZINGAPÚR / Pajjiž: SINGAPOR / Land: SINGAPORE / Paň
stwo: SINGAPUR / País: SINGAPURA / Krajina: SINGAPUR /
Država: SINGAPUR / Maa: SINGAPORE / Land: SINGAPORE";
vii) „País: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA / Země: SPOJENÉ
STÁTY AMERICKÉ / Land: AMERIKAS FORENEDE STATER /
U n d : VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA / Riik: AMEERIKA UHENDRIIGID / Xúpa: HNQMENES nOAITEIEI THI
AMEPIKHS / Country: UNITED STATES OF AMERICA / Pays:
ÉTATS-UNIS DAMERIQUE / Paese: STATI UNITI / Valsts:
AMERIKAS SAVIENOTÁS VALSTIS / Šalis: JUNGTINÉS AMERIKOS VALSTIJOS / Ország AMERIKAI EGYESULT ÁLLAMOK
/ Pajjiž: STATI UNITI TA" L-AMERIKA / Land: VERENIGDE
STATEN VAN AMERIKA / Paňstwo: STANY ZJEDNOCZONE
AMERYKI / País: ESTADOS UNIDOS DA AMERICA / Krajina:
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ / Država: ZDRUŽENE DRŽAVĚ
AMERIKE / Maa: AMERIKÁN YHDYSVALLAT / Land:
FÓRENTA STATERNA";

„País: MÉXICO / Země: MEXIKO / Land: MEXICO / Land:
MEXIKO / Riik: MEHHIKO / Xúpa: ME-IKO / Country:
MEXICO / Pays: MEXIQUE / Paese: MESSICO / Valsts: MEKSIKA / Šahs: MEKSIKA / Ország: MEXIKO / Pajjiž: MESSIKU /
U n d : MEXICO / Paňstwo: MEKSYK / País: MÉXICO / Krajina:
MEXIKO / Država: MEHIKA / Maa: MEKS1KO / Land: MEX
IKO".

xi) „País: TÚNEZ / Země: TUNISKO / Land: TUNESIEN / Land:
TUNESIEN / Riik TUNEESIA / Xúpa: TYNHZIA / Country:
TUNISIA / Pays: TUNISIE / Paese: TUNISIA / Valsts: TUNISIJA
/ Šalis: TUNISAS / Ország: TUNÉZIA / Pajjiž: TUNEŽIJA /
Land: TUNESIĚ / Paňstwo: TUNEZJA / País: TUNÍSIA / Krajina:
TUNISKO / Država: TUNIZIJA / Maa: TUNISIA / Land: TUNISIEN";

iv) „País: NUEVA ZELANDA / Země: NOVÝ ZÉLAND / Land:
NEW ZEALAND / Land: NEUSEELAND / Riik: UUS-MEREMAA / Xúpa: NEA ZHAANAIA / Country: NEW ZEALAND /
Pays: NOUVELLE-ZÉLANDE / Paese: NUOVA ZELANDA /
Valsts: JAUNZEtANDE / Šalis: NAUJOJI ZELANDIJA / Ország:
ÚJ-ZÉLAND / Pajjiž: NEW ZEALAND / Land: NIEUW-ZEELAND / Paňstwo: NOWA ZELANDIA / País: NOVA ZELÁNDLA / Krajina: N O V Ý Z É L A N D / Država: NOVA ZELANDIJA /
Maa: UUSI-SEELANTI / Land: NYA ZEELAND";
v)

23.9.2003

Polsko,
Slovinsko,
Slovensko.
60.
31997 D 0467: Rozhodnutí Komise 97/467/ES ze dne 7. čer
vence 1997, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích
zemích, z nichž členské státy povolují dovoz králičího masa a masa
farmové zvěře (Úř. věst. L 199, 26.7.1997, s. 57), ve znění:
—

31997 D 0869: rozhodnutí Komise 97/869/ES ze dne 11.12.1997
(Úř. věst. L 353. 4.12.1997, s. 43).

—

31997 D 0871: rozhodnutí Komise 97/871/ES ze dne 16.12.1997
(Úř. věst. L 353, 24.12.1997, s. 47),

—

31998 D 0103: rozhodnutí Komise 98/103/ES ze dne 26.1.1998
(Úř. věst. L 25, 31.1.1998, s. 96),

—

31998 D 0219: rozhodnutí Komise 98/219/ES ze dne 4.3.1998
(Úř. věst. L 82, 19.3.1998, s. 44),
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—

31998 D 0556: rozhodnutí Komise 98/556/ES ze dne 30.9.1998
(Úř. věst. L 266. 1.:0.1998. s. 86).

—

31999 D 0697: rozhodnutí Komise 1999/697/ES
13.10.1999 (Úř. věst. L 275. 26.10.1999. s. 33),

—

31999 D 0757: rozhodnutí Komise 1999/757/ES ze dne 5.11.1999
(Úř. věst. L 300. 23.11.1999. s. 25),

—

32000 D 0212: ro/.hodnutí Komise 2000/212/ES ze dne 3.3.2000
(Úř. vést. L 65. 14.3.2000. s. 33).

—

32000 D 0329: rozhodnutí Komise 2000/329/ES ze
18.4.2000 (Úř. věst. L 114, 13.5.2000, s. 35),

dne

—

32000 D 0496: rozhodnutí Komise 2000/496/ES ze
18.7.2000 (Úř. věst L 200. 8.8.2000, s. 39),

dne

—

32000 D 0691: rozhodnutí Komise 2000/691/ES ze
25.10.2000 (Úř. vest. L 286. 11.11.2000. s. 37),

dne

—

32001 D 0396: rozhodnutí Komise 2001/396/ES ze dne 4.5.2001
(Úř. věst. L 139, 23.5.2001. s. 16),

—

32002 D 0614: rozhodnutí Komise 2002/614/ES
22.7.2002 (Úř. věst L 196. 25.72002. s. 58).

ze

dne

—

32002 D 0^9^: rozhodnuti Komise 2002/797/ES
14.10.2002 (Úř. věst. L 2 " , 15.10.2002, s. 23).

ze

dne

a)

V příloze I se název a odkazy nahrazují tímto:

ze

dne

„ANEXO 1 — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA —
Í1APAPTHMA I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I —
I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I —
BILAGE I — ZALACZN1K 1 — ANEXO I — PŘÍLOHA I — PRILOGA I — LITTE I — BILAG A I
LIŠTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS AUTOR1ZADOS
PARA
EXPORTAR C A R N i DE CONEjO Y CARNE DE CAZA DE CRÍA
(EXCLUIDA LA DE ESTRUCIONIFORMES) / SEZNAM ZAŘÍZENÍ
SCHVÁLENÝCH K DOVOZU KRÁLIČÍHO MASA A MASA FARMOVÉ ZVĚŘE (KROMĚ MASA PTÁKŮ N A D Ř Á D U BĚŽCI) / LISTE
OVER VTRKSOMHF.DER. HVORFRA MEDLEMSSTATERNE TILLADER IMPORT AF K 0 D AF KANIN OG VILDT (UNDTAGEN
STRUDSEK0D)

/

LISTE

DER

FUR

DIE

EINFUHR

VOGELS) IS TOEGESTAAN / L1STA Z A K I A D Ó W , Z KTÓRYCH
IMPORT MIESA KRÓLIKÓW I MI^SA ZWIERZAT LOWNYCH
(Z WYIACZENIEM
PTAKÓW BEZGRZEBIENIOWYCH)
JEST
DOZWOLONY / LIŠTA DE ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS
A IMPORTAR CARNES DE COELHO E CARNES DE CACA DE
CRIACÁO (COM EXCEPCÁO DE CARNES DE RATITES) / ZOZNAM
PREVÁDZKARNÍ
SCHVÁLENÝCH
NA
DOVOZ
KRÁLIČIEHO MASA A ZVĚŘINY (OKREM MASA VTÁKOV
PATRIACICH DO NADRADU BEŽCOV) [ I MIE.SA ZWIERZAT
LOWNYCH
(Z WYIACZENIEM
PTAKOW BEZGRZEBIENIO
WYCH) JEST DOZWOLONY / SEZNAM OBRATOV, ODOBRENIH
ZA UVOZ MESA KUNCEV IN MESA DIVJADI (RAZEN RATITOV)
/ LUETTELO LAITOKSISTA, JOISTA ON SALLITTUA TUODA
KANIN JA TARHATUN RIISTAN (MUIDEN KUIN SILEÁLASTAISTEN
LINTUJEN) LIHAA / FÓRTECKN1NG ÓVER A N L Á G G NINGAR FRÁN VILKA KÓTT AV KANIN OCH H Á G N A T VILT
FÁR IMPORTERAS (UTOM KÓTT AV RATITER)

Producto: Carne de conejo y carne de caza de cría (*) / Produkt:
Králičí maso a maso zvěře z farmového chovu (*) / Produkt: Kod
af kanin og af opdraettet vildt (*) / Erzeugnis: Kaninchenfleisch und
Fleisch von Zuchtwild (*) / Toode: kiiiiliku liha ja farmiuluki liha (*)
/ ripoióv: Kpéac. KOUVEXIOÚ KCU EKipccpourvuv 9npapáT(ov (*) /
Product: Rabbit meat and farmed game meat (*) / Produit: Viande
de lapin et viande de gibier ďélevage (*) / Prodotto: Carni di coniglio e carni di selvagginaďallevamento (*) / Produkts: trusu gala un
saimniecibás audzětu medíjamo dzivnieku ga]a (*) / Produktas:
Triušiena ir úkiuose auginamu laukiniu gyvunu mésa (*) / Termék:
nyúl és tenyésztett vad husa (*) / Prodott: Laham tal-fenek u laham
tal-kačča mrobbi (*) / Product: Konijnenvlees en vlees van
gekweekt wild (*) / Produkt: Mieso królików i zwierzat dzikich
utrzymvwanych przez czlowieka (*)
Produto: Carne de coelho
e carne de caca de criacáo (*) / Produkt: králičie maso a maso zo
zveri z farmových chovov (*) / Proizvod: meso kuncev in meso
gojene divjadi (*) / Tuote: Tarhatun riistan ja kanin liha (*) / Varuslag: Kaninkótt och kótt frán vilda djur i hágn (*)

(*) Carne fresca / Čerstvé maso ' Fersk kod / Frisches Fleisch /
Várske liha / NWTTÓ KpÉac / Fresh Meat / Viande fraiche / Carni
fresche / Svaiga gaja / Šviežia mésa / Friss hús / Laham frisk /
Vers vlees / šwieže mieso / Carne fresca / Čerstvé maso / Svěže
meso / Tuore liha / Fárskt kótt

1

= Referencia nacionál / Národní kód / National reference /
Nationaler Code / Rahvuslik viide / E9VIKÓC api9uóq fVKpionc
/ National reference / Reference nationale / Riferimento
nazionale / Nacionála noráde / Nacionaliné nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code
/ K o d krajowy / Referencia nacionál / Národný odkaz /
Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationcll
referens

2

= Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Ovoua EVKUTUOTaor|c / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas /
Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Názov / Ime / Nimi /
Namn

3

= Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / nó\n / Town / Ville /
Cittá / Pilsěta / Miestas / Város / Belt / Stád / Miasto /
Cidade / Město / Kraj / Kaupunki / Stád

4

= Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / ricpioxn /
Region / Region / Regione / Regions / Regionas / Régió / Regjun / Regio / Region / Regiáo / Kraj / Regija / Alue / Region

5

= Actividad / Činnost / Aktivitet / Tátigkeit / Tegevusvaldkond
/ Eiooc EYKaTáoraan.c / Activity , Activité / Attivitá / Darbíba
/ Veikla / Tevékenység / Attivitá" / Activiteit / Rodzaj dzialalnošci / Actividade / Činnost' / Dejavnost / Toimintamuoto /
Verksamhet

VON

KANINCHENUND
ZUCHTWILDFLEISCH
(ÁUSSER
LAUFVOGELFLEISCH) ZUGELASSENEN BETRIEBE / ETTEVÓTETE
LOETELU, KELLEL ON LUBATUD IMPORTIDA KÚULIKU LIHA JA
FARMIULUKI LIHA (MUU KUI SILERINNALISTE LDNDUDE LIHA)
/ niNAKAI TQN ETKATAZTAZEQN AnO T i l OnOIEZ EniTPEriETAI
H EIZATOTH KPEATOX KOYNEAIOY KAI EKTPEOOMENQN 0HPAMATON (EKTOI Z7POY0IONIAQN) / LIST OF ESTABLISHMENTS
AUTHORISED FOR IMPORT OF RABBIT MEAT AND GAME
MEAT (OTHER THAN RATITES) / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS
AUTORISÉS POUR LIMPORTATION DE VTANDES DE LAPIN ET
DE GIBIER (AUTRES QUE LES RATITES) / ELENCO DEGLI STABlLIMENT1 AUTORIZZATI PER LE IMPORTAZIONI DI CARNI DI
CONIGLIO E DI SELVAGGINA D'ALLEVAMENTO (ESCLUSI 1
R\TITI) / U Z N Ě M U M U SARAKSTS, NO KURIEM ATLAUTS
IMPORTĚT TRUSU GALU UN SAIMNIEClBÁS AUDZĚTU MEDlJAMO DZÍVNIEKU GALU, IZNEMOT STRAUSU
DZIMTAS
PUTNU GALU / IMONIU, iS KURIU LEIDŽIAMA IMPORTUOTI
TRIUSIENA IR ŽVÉRIENA. (iSSKYRUS STRUTINiy MÉSAj
SA.RASAS / NYÚL- ÉS VADHÚS (KIVÉVE FUTÓMADARAK)
BEHOZATALÁRA ENGEDÉLYEZETT LÉTESÍTMÉNYEK LISTÁJA /
LIŠTA TA* L-ISTABILIMENTI AWTORIZZATI GHALL-IMPORTAZZJONI TA' LAHAM TAL-FENEK U LAHAM TAL-KAČČA / LIJST
VAN INR1CHTINGEN WAARUIT DE INVOER VAN KONIJNENVLEES EN VLEES \AN WTLD (MET UITZONDER1NG VAN LOOP-
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SH = Matadero / Jatky / Slagterí / Schlachthof / Tapamaja / Z(paYtioTEvyiKií e^anáaraai] j Slaughterhouse / Abattoir /
Macello / Kautuve / Skerdykla / Vágóhíd / Biččerija / Slachthuis / Rzežnia / Matadouro / Bitúnok / Klavnica / Teurastamo / Slakteri

Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének
(1) bekezdésében foglalt kóvetelményeknek
Pajjiži u stabilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta'
1-Artiklu 2(1) tad-Dečižjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

CP = Sala de despiece / Bourárna / Opskaeringsvirksomheder /
Zerlegungsbetrieb / Lihaloikusettevóte / Epvacrnipio TeuaXiopoú / Cutting plant / Découpe / Sala di sezionamento /
Gajas sadalíšanas uzpěmums / Išpjaustymo jmoné / Daraboló územ / Stabiliment tal-qtiegh / Uitsnijderij / Zaklad
rozbioru / Sala de corte / Rozrábkareň / Razsekovalnica /
Leikkaamo / Styckningsanlággning

Landen en inríchtingen die voldoen aan al de voorwaarden
van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de
Raad.
Paňstwa i základy spemiajace wszystkie wymagania artykulu. 2 ust. 1 decyzji Rady nr 95/408/WE.

CS = Almacén frigorífico / Chladíma (mrazírna) / Frysehus /
Kúhlhaus / Kúlmladu / TUKTIKŤI cyKcrrácrraon, / Cold store /
Entreposage / Deposito frigorifero / Saldětava / Šaltieji
sandéliai / Hútóház / Kamra tal-fřiža / Koelhuis / Chlodnia
skladowa / Armazém / Chladiareň (mraziareň) / Hladilnica /
Kylmávarasto / Kyl- och fryshus

6

7

Krajiny a prevjdzkjrne spánaj/ce všetky požiadavky čljnku 2
ods. 1 rozhodnutia Rady 95/408/ES.
Državě in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz člena 2(1)
Odločbe Světa 95/408/ES.
Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigéncias
do n.° 1 do artigo 2.° da Decisao 95/408/CE do Conselho.

= Menciones especiales / Zvláštní poznámky / Saerlige
bemaerkninger / Besondere Bemerkungen / Erimárkused /
Eioucéc napamprionc / Speciál remarks / Mentions spéciales /
Note particolari / Ipašas atzimes / Specialios pastabos /
Kúlónleges megjegyzések / Rimarki spečjali / Bijzondere
opmerkingen / Úwagi szczególne / Mencoes especiais / Osobimé poznámky / Posebne opombe / Eríkoismainintoja /
Anmárkningar

= Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos
del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del
Consejo.

23.9.2003

Neuvoston páátóksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki
vaatimukset tayttávát maat ja laitokset.
Lander och anlággningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1
i rádets beslut 95/408/EG.

a

= Conejo / Králík / Kanin / Kaninchen / Kúůlik / KOUVĚXI,
KOuvéXia / Rabbit / Lapin / Coniglio / Trusis / Triušis / Nyúl
/ Fenek / Konijn / Królik / Coelho / Králik / Kunci / Kanit /
Kanin

b

= Biungulados / Sudokopytníci / Klovbserende dyr / Paarhufer
/ Sóralised / AixnXa / Bi-ungulates / Biongulés / Biungulati /
Párnadži / Porakanopiai / Párosujjú patások / Annimali talfratt / Tweehoevigen / Parzystokopytne / Biungulados / Párnokopytníky / Parkljarji / Sorkkaeláimet / Klóvdjur

c

= Aves de ca za silvestres / Pernatá zvěř z farmového chovu /
Opdrasttet fiervildt / Zuchtfederwild / Farmis peetavad metslinnud / EiapeqráuEva ircEpwá 9npaucn;a / Farmed game birds
/ Gibier ďélevage á plumes / Selvaggina da penna di- allevamento / Saimnieclbás audzěti medijamie putni / Ukiuose
auginami laukiniai paukščiai / Tenyésztett szárnyasvad / Tajr
tal-kačča imrobbi / Gekweekt vederwild / Ptaki dzikie utrzymywane przez czíowieka / Aves de caca de eriacao / Per
natá zver z farmových chovov / Gojena pernata divjad /
Tarhatut ríistalinnut / Vildfagel i hágn

d

= Otros mamíferos / Jiní suchozemští savci / André landlevende dyr / Andere Landsaugetiere / Teised maismaa imetajad / AXXa xtpaaia drjXaoriKá / Other land mammals /
Autres mammiferes terrestres / Altri mammiferi terrestri /
Citi sauszemes zlditáji / Kiti sausumos žinduoliai / Egyéb
szárazfóldi emlósók / Mammiferi ohra ta' 1-art / Andere
landzoogdieren / Inne ssaki ladowe / Outros mamíferos ter
restres / Ostatně suchozemské cicavce / Drugi kopenski
sesalci / Muut maalla elávát nisákkáát / Andra landdaggdjur

e

= Estrucioniformes / Ptáci nadřádu běžci / Strudse /
Zuchtflachbrustvógel / Silerinnalised / lTpou9iovi&ec /
Ratites / Ratites / Ratiti / Strausu dzimta / Strutiniai / Futómadarak / Tajr li ma jtirx / Loopvogels / Bezgrzebieniowe /
Ratites / Běžce / Ratiti / Sileálastaiset linnut / Ratiter

Země a zařízení, které splňují všechny požadavky čl. 2 odst.
1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.
Lande og virksomheder, der opíylder alle betingelserne i arti
kel 2, stk. 1, i Rádets beslutning 95/408/EF.
Lander und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2
Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfullen.
Noukogu otsuse 95/408/EU artikli 2 lóike 1 koikjdele nouetele vastavad ríigid ja ettevótted.
Xd)pec KCU CYKaraordoac nou nXqpoúv ttc. npounodéoac TOU
ápdpou 2 napáYpcupoc 1 tne anápaernc 95/408/EK TOU
IUUBOUXÍOU.

Countries
and
establishments
complying
with
all
requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC.
Pays et établissements remplissant 1'ensemble des dispositions de 1'article 2, paragraphe 1, de la decision 95/408/CE
du Conseil.
Paesi e stabilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni
dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/408/CE del
Consiglio.
Valstis un uzněmumi, kuri atbilst Padomes
95/408/EK 2. panta 1. punkta prasibám.
Sah/s ir jmonés atitinkančios visus Tarybos
95/408/EC 2 straipsnio 1 dalies reikalvimus.

Lěmuma

sprendimo
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Las instalaciones sóio podrán homologarse sobre una base comunitaria cuando se hayan adoptado los certificados. / Zařízení nebu
dou v rámci Společenství schválena, dokud nebudou přijata
osvědčení. / Anlaegc,ene kan ikke godkendes pá faellesskabsplan, for
certifikaterne foreligger. / Gemeinschaftsweit zugelassen werden
nur ordnungsgemáft abgenommene Betriebe. / Ettevotteid ei tunnustata úhenduse tasemel enne sertifikaadi váljastamist. / Oi cvicaTaoráocíc ocv 9a r^Kpivovrai oř KOIVOTHCT| páoT] nptv a7ió tr|v
uio9£Trjorj TWV more "oiqTiKÚv. • Plants will not be approved on a
Community basis until certificates have been adopted. / Les établissements ne peuvent ětre agréés sur une base communautaire avant
1'adoption des certiticats. / Gli stabilimenti possono essere riconosciuti a livello comunitario soltanto previa adozione dei certificati.
/ Uzněmumi netiks atziti Kopiená. kamer netiks apstiprínáti sertifikáti. / Jmonés nebus patvirtintos Bendrijoje, kol nebus patvirtinti
sertifikatai. / A bizonyítványok elfogadásáig a létesítmények nem
kerůlnek kózósségi szintú jóváhagyásra / L-istabilimenti ma jkunux
approvati fuq baž: Kommunitarja sakemm ič-čertifikati jkunu
addottati. / Inrichtingen worden slechts op communautair niveau
erkend nadat de ce~tificaten zijn goedgekeurd. / Základy nie beda
zatwierdzone na bazie wspólnotowej do czasu przyjecia certyfikatów. / Os estabekcimentos náo podem ser aprovados numa base
comunitária antes da adopcáo dos certificados. / Závody nebudu
schválené Spoločenitvom. kým nebudu schválené certifikáty. / Na
ravni Skupnosti se obrati ne odobrijo před odobritvijo zdravstvenih spričeval. / Laitokset hyváksytáán yhteisón tasolla vasta todistusten antamisen já keen. / Anlággningarna kan inte godkánnas pá
gemenskapsnivá inran intygen har antagits."

b)

V příloze I se názvy tabulek nahrazují tímto:

i)

ii)

iii)

iv)

.País: AU STRA J A / Země: AUSTRÁLIE / Land: AUSTRALIEN
/ Land: AUSTRALIEN / Riik: AUSTRAALIA / Xúpa: AYTTPAAIA / Countr- AUSTRALIA / Pays: AUSTRÁLIE / Paese:
AUSTRALIA /' Valsts: AUSTRÁLIJA / Šalis: AUSTRÁLIJA /
Ország: AUSZTRÁLIA / Pajjiž: AWSTRALJA
/ Land:
AUSTRÁLIE / Paňstwo: AUSTRALIA / País: AUSTRALIA / Kra
jina: AUSTRALIA / Država: AVSTRALIJA / Maa: AUSTRALIA
/ Land: AUSTRALIEN":

„País: BULGAR.A ,' Země: BULHARSKO / Land: BULGARIEN /
Land: BULGARIEN í Riik: BULGAARIA / Xúpa: BOYAIAPIA /
Country: BULGARIA ; Pays: BULGARIE / Paese: BULGARIA /
Valsts: BULGARIJA / Salis: BULGARIJA / Ország: BULGARIA /
Pajjiž: BULGARIJA ; Land: BULGARIJE / Paňstwo: BULGARIA
/ País: BULGARIA
Krajina: BULHARSKO / Država: BOLGARIJA , Maa: BULGARIA ; Land: BULGARIEN";

v)

„País: ARGENTINA / Země: ARGENTINA / Land: ARGENTINA
/ Land: ARGENTINIEN / Riik: ARGENTIINA / Xúpa: APITNTINH / Country: ARGENTINA / Pays: ARGENTINĚ / Paese:
ARGENTINIA / Valsts: ARGENTINA / Šalis: ARGENTINA /
Ország: ARGENTINA / Pajjiž: ARGENTINA / Land: ARGEN
TINĚ / Paňstwo: ARGENTYNA / País: ARGENTINA / Krajina:
ARGENTINA / Država: ARGENTINA / Maa: ARGENTIINA /
Land: ARGENTINA";

vi)

„País: C A N A D Á / Země: KANADA / Land: CANADA / Land:
KANADA / Riik: KANADA / Xúpa: KANAAAI / Country:
CANADA / Pays: CANADA / Paese: CANADA / Valsts:
KANADA / Šalis: KANADA / Ország: KANADA / Pajjiž:
KANADA / Land: CANADA / Paňstwo: KANADA / País:
C A N A D Á / Krajina: KANADA / Država: KANADA / Maa:
KANADA / Land: KANADA":

vii) „País: CHINA / Země: ČÍNA / Land: KINA / Land: CHINA /
Riik: HUNA- / Xúpa: KINA / Country: CHINA / Pays: CHINĚ /
Paese: CINA / Valsts: KÍNA / Šalis:'KINIJA / Ország: KÍNA /
Pajjiž: ČINA / Land: CHINA / Paňstwo: CHINY / País: CHINA /
Krajina: ČÍNA / Država: KITAJSKA / Maa: KUNA / Land:
KINA":

viii) „País: NUEVA ZELANDA / Země: NOVÝ Z É L A N D / Land:
NEW ZEALAND / Land: NEUSEELAND / Riik: UUS-MEREMAA / Xúpa: NEA ZHAANAIA / Country: NEW ZEALAND /
Pays: NOUVELLE-ZÉLANDE / Paese: ŇUOVA ZELANDA /
Valsts: JAUNZĚLANDE / Šalis: NAUJOJI ZELANDIJA / Ország:
ÚJ-ZÉLAND / Pajjiž: NEW ZEALAND / Land: NIEUW-ZEELAND / Paňstwo: NOWA ZELANDLA / País: NOVA ZELÁNDIA / Krajina: N O V Ý ZÉLAND / Država: NOVA ZELANDIJA /
Maa: UUSI-SEELANTI / Land: NYA ZEELAND";

ix)

„País: CROACIA / Země: CHORVATSKO / Land: KROATI EN /
Land: KROATIEN / Riik: HORVAATIA / Xúpa: KPOATLA /
Country: CROATIA / Pays: CROATIE / Paese: CROAZIA /
Valsts: HORVÁTIJA / Šalis: KROATIJA / Ország: HORVÁT O R S Z Á G / Pajjiž: KROAZJA / Land: KROATIĚ / Paňstwo:
CHORWACJA / País: CROACIA / Krajina: CHORVÁTSKO /
Država: HRVAŠKA / Maa: KROATIA / Land: KROATIEN";

x)

„Territorio: NUEVA CALEDONIA / Území: NOVÁ KALEDONIE
/
Territorium:
NY
KALEDONIEN
/
Gebiet:
NEUKALEDONIEN / Territoorium: UUS KALEDOONIA /
nepioxij: NEA KAAHAONIA / Territory: NEW CALEDONIA /
Territoire: NOUVELLE-CALÉDON1E '/ Territorio: NUOVA
CALEDONIA / Teritorija: JAUNKALEDONIJA / Teritorija:
NAUJOJI KALEDONIJA / Teriilet: ÚJ-KALEDÓNIA / Territorju:
KALEDONJA L-GDIDA / Gebied: NIEUW-CALEDONIĚ / Terytorium: NOWA KALEDONIA / Territorio: NOVA CALEDONIA
/ Územie: NOVÁ KALEDONIA / Ozemlje: NOVA KALEDO
NIJA / Alue: UUSI-KALEDONIA / Territorium: NYA KALEDO
NIEN".

xi)

„País: RUSSIA / Země: RUSKO / Land: RUSSLAND / Land:
RUSSLAND / Riik: VENEMAA / Xúpa: PQIIA / Country:
RUSSIA / Pays: RUSSIE / Paese: RUSSIA / Valsts: KRIEVIJA /
Šalis: RUSIJA / Ország: O R O S Z O R S Z Á G / Pajjiž: IR-RUSSJA /
U n d : RUSLAND / Paňstwo: ROSJA / País: RUSSIA / Krajina:
RUSKO / Država: RUSIJA / Maa: VENÁJÁ / Land: RYSSLAND".

„País: CHILE / Země: CHILE / Land: CHILE / U n d : CHILE /
Riik: TŠIILI / Xúpa: XJAH / Country: CHILE Pays: CHILI /
Paese: CILE / Valsts: CÍLE / Šalis: ČILÉ / Ország: CHILE / Pajjiž:
ČILE / Und: CHILI / Paňstwo: CHILE / País: CHILE / Krajina:
CHILE / Država: ČILE / Maa: CHILE / U n d : CHILE";

„País: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA / Země: SPOJENÉ
STÁTY AMERICKÉ / Land: AMERIKAS FORENEDE STATER /
Land: VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA / Riik: AMEERIKA ÚHENDRIIGID / Xúpa: HNQMENEX nOAiTEIEi" THX
AMEPIKHX / Country: UNITED STATES OF AMERICA / Pays:
ÉTATS-UNIS DAMERIQUE / Paese: STATI UNITI / Valsts:
AMERIKAS SAVIENOTÁS VALSTIS / Šalis: JUNGTINES AMERIKOS VALST1JOS / Ország: AMERIKAI EGYESULT ÁLLAMOK / Pajjiž: STATI UNITI TA' L-AMERIKA / Land: VERENIGDE STATF.N VAN AMERIKA / Paňstwo: STANY ZjEDNOCZONE AMERYKI / País: ESTADOS UNIDOS DA AMERICA /
Krajina: SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ / Država: ZDRUŽENE
DR2AVE AMI.RIKE / Maa: AMERIKÁN YHDYSVALLAT /
Land: FÓRENTA STATERNA";

415

xii) „País: BRASIL / Země: BRAZÍLIE / Land: BRASILIEN / Land:
BRASILIEN / Riik: BRASIILIA / Xúpa: BPAZ1AIA / Country:
BRAZIL / Pays: BRÉSIL / Paese: BRASILE / Valsts: BRAZÍLIJA /
Šalis: BRAZÍLIJA / Ország: BRAZÍLIA / Pajjiž: BRAZIL / Land:
BRASILIĚ / Paňstwo: BRAZYLIA / País: BRASIL / Krajina:
BRAZÍLIA / Država: BRAZÍLIJA / Maa: BRASILIA / Land:
BRASILIEN".

416
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xiii)„País: GROENLANDIA / Země: GRÓNSKO / Land: G R 0 N LAND / Land: G R Ó N L A N D / Riik: G R Ó Ó N I M A A / Xúpa:
rPOIAANAIA / Country: GREENLAND / Pays: GROENLAND /
Paese: GROENLANDIA / Valsts: GRENLANDE / Salis: GRENLANDIJA / Ország: G R Ó N L A N D / Pajjiž: GREENLAND / Land:
GROENLAND / Paňstwo: GRENLANDIA / País: GRONELÁNDIA / Krajina: GRÓNSKO / Država: GRENLANDIJA / Maa:
GRÓNLANTI / Land: GRÓNLAND".

c)

V příloze I se zrušují údaje pro tyto země:

23.9.2003

ii)

„País: C A N A D Á / Země: KANADA / Land: CANADA / Land:
KANADA / Riik: KANADA / Xúpa: KANAAAZ / Country:
CANADA / Pays: CANADA / Paese: CANADA / Valsts:
KANADA / Šalis: KANADA / Ország: KANADA / Pajjiž:
KANADA / Land: CANADA / Paňstwo: KANADA / País:
C A N A D Á / Krajina: KANADA / Država: KANADA / Maa:
KANADA / Land: KANADA";

iii)

„País: ISRAEL / Země: IZRAEL / Land: ISRAEL / Land: ISRAEL
/ Riik IISRAEL / Xúpa: IZPAHA / Country: ISRAEL / Pays:
ISRAEL / Paese: ISRAELE / Valsts: IZRAĚLA / Šalis: IZRAELIS
/ Ország: IZRAEL / Pajjiž: IZRAEL / Land: ISRAEL / Paňstwo:
IZRAEL / País: ISRAEL / Krajina: IZRAEL / Država: IZRAEL /
Maa: ISRAEL / Land: ISRAEL";

iv)

„País: NAMIBIA / Země: NAMIBIE / U n d : NAMIBIA / Land:
NAMIBIA / Riik: NAMIIBIA / Xúpa: NAMIMniA / Country:
NAMIBIA / Pays: NAMIBIE / Paese: NAMIBIA / Valsts: NAMÍBIJA / Šalis: NAMIBIJA / Ország: NAMÍBIA / Pajjiž: NAMIBJA
/ Land: NAMIBIE / Paňstwo: NAMIBIA / País: NAMBÍA / Kra
jina: NAMÍBIA / Država: NAMIBIJA / Maa: NAMIBIA / Land:
NAMIBIA";

v)

„País: NUEVA ZELANDA / Země: N O V Ý ZÉLAND / Land:
NEW ZEALAND / Land: NEUSEELAND / Riik: UUS-MEREMAA / Xúpa: NEA ZHAANAIA / Country: NEW ZEALAND /
Pays: NOUVELLE-ZÉLANDE / Paese: NUOVA ZELANDA /
Valsts: JAUNZĚLANDE / Šalis: NAUJOJI ZELANDIJA / Ország:
ÚJ-ZÉLAND / Pajjiž: NEW ZEALAND / U n d : NIEUW-ZEELAND / Paňstwo: NOWA ZELANDIA / País: NOVA ZELÁNDIA / Krajina: N O V Ý Z É L A N D / Država: NOVA ZELANDIJA

Madarsko,
Polsko,
Slovinsko,
Slovensko.
d)

V příloze II se název nahrazuje tímto:
„ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA
— riAPAPTHMA II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II
— II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II
— BILAGE II — ZALACZNIK II — ANEXO II — PŘÍLOHA II —
PRILOGA II — LITTE II — BILAGA II
LIŠTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS PARA
EXPORTAR CARNE DE ESTRUCIONIFORMES
/ SEZNAM
ZAŘÍZENÍ SCHVÁLENÝCH K DOVOZU MASA Z PTÁKŮ
NADŘÁDU BĚŽCI / LISTE OVER VIRKSOMHEDER, HVORFRA
MEDLEMSSTATERNE TILLADER IMPORT AF STRUDSEK0D /
LISTE DER FUR DIE EINFUHR VON LAUFVOGELFLEISCH
ZUGELASSENEN BETRIEBE / ETTEVÓTETE LOETELU, KELLEL
ON LUBATUD IMPORTIDA SILERINNALISTE LINDUDE LIHA /
niNAKAZ ErKATAZTAZEQN ATO TIZ OÍIOIEZ EFIITPEriETAI H
EIZArO.rH
KPEATOZ
ZTPOY0IONIAQN
/
LIST
OF
ESTABLISHMENTS AUTHORISED FOR IMPORT OF RATITE
MEAT / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AUTORISÉS POUR L'IMPORTATION DE VIANDES DE RATITES / ELENCO DEGLI STABI
LIMENTI AUTORIZZATI PER LE IMPORTAZIONI DI CARNI DI
RATrn / UZNĚMUMU SARAKSTS, NO KURIEM ATLAUTS
IMPORTET STRAUSU DZIMTAS PUTNU GALU / J.MONIU, IŠ
KURTU LEIDŽIAMA IMPORTUOTI STRUTINiy MÉSA, SARAŠAS /
FUTÓMADARAK HÓSÁNAK BEHOZATALÁRA ENGEDÉLYEZETT
LÉTESřTMÉNYEK LISTÁJA / LIŠTA TA* L-ISTABILIMENTI AWTORIZZATI GHALL-lMPORTAZZJONI TA" LAHAM TAT-TAJR LI MA
JTIRX / LIJST VAN INRICHTDNGEN WAARUIT DE INVOER VAN
VLEES VAN LOOPVOGELS IS TOGESTAAN / LIŠTA ZAKLADÓW
Z KTÓRYCH IMPORT MIESA PTAKÓW BEZGRZEBIENIOWYCH
JEST DOZWOLONY!/ LIŠTA DOS ESTABELECIMENTOS AUTORI
ZADOS A DMPORTAR CARNES DE RATITES / ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ SCHVÁLENÝCH NA DOVOZ MASA Z VTÁKOV
PATRIACICH DO NADRADU BEŽCOV / SEZNAM OBRATOV,
ODOBRENIH ZA UVOZ MESA RATITOV / LUETTELO LAITOKSISTA, JOISTA ON SALLITTUA TUODA SILEÁLASTAISTEN LINTUJEN LIHAA / FÓRTECKNING ÓVER ANLÁGGNINGAR FRÁN
VILKA RATTTKÓTT FÁR IMPORTERAS"

e)

/ Maa: . U U S I - S E E L A N T I

vi)

„País: AUSTRALIA / Země: AUSTRÁLIE / Land: AUSTRALIEN
/ Land: AUSTRALIEN / Riik: AUSTRAALIA / Xúpa: AYZTPAAIA / Country: AUSTRALIA / Pays: AUSTRÁLIE / Paese:
AUSTRALIA / Valsts: AUSTRÁLIJA / Šalis: AUSTRÁLIJA /
Ország: AUSZTRÁLIA / Pajjiž: AWSTRALJA / U n d :
AUSTRÁLIE / Paňstwo: AUSTRALIA / País: AUSTRALIA /
Krajina: AUSTRALIA / Država: AVSTRALIJA / Maa: AUSTRA
LIA / U n d : AUSTRALIEN";

ZEELAND";

„País: SUDÁFRICA / Země: JIŽNÍ AFRIKA / U n d : SYD
AFRIKA / Land: SÚDAFRIKA / Riik: LÓUNA-AAFRIKA /
Xúpa: NOTIA AOPIKH / Country: SOUTH AFRICA / Pays:
AFRIQUE DU SUD / Paese: SUDÁFRICA / Valsts: DIENVIDÁFRIKA / Šalis: PIETU AFRIKA / Ország: DÉL-AFRIKAI
KÓZTÁRSASÁG / Pajjiž: L-AFRIKA TISFEL / U n d : ZUIDAFRIKA / Paňstwo: REPUBLIKA POLUDNIOWEJ AFRYKI /
País: ÁFRICA DO SUL / Krajina: JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA
/ Država: J U Ž N A AFRIKA / Maa: ETELÁ-AFRIKKA / L a n i
SYDAFRIKA";

vii) „País: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA'/ Země: SPOJENÉ
STÁTY AMERICKÉ / U n d : AMERIKAS FORENEDE STATER /
Land: VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA / Riik: AMEERIKA UHENDRIIGID / Xúpa: HNQMENEZ nOAFTEIEZ THZ
AMEPIKHZ / Country: UNITED STATES OF AMERICA / Pays:
ÉTATS-UNIS DAMERIQUE / Paese: STATI UNITI / Valsts:
AMERIKAS SAVIENOTÁS VALSTIS / Šalis: JUNGTINES AMERIKOS VALSTIJOS / Ország: AMERIKAI EGYESÚLT ÁLLAMOK / Pajjiž: STATI UNITI TA' L-AMERIKA / U n d : VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA / Paňstwo: STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI / País: ESTADOS UNIDOS DA
AMERICA / Krajina: SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ / Država:
ZDRUŽENE DRŽAVĚ AMERIKE / Maa: AMERIKÁN YHDYSVALLAT / Land: FÓRENTA STATERNA";

viii) „País: ZIMBABUE / Země: ZIMBABWE / U n d : ZIMBABWE /
Land: SIMBABWE / Riik ZIMBABWE / Xúpa: ZIMriAMIlOYE
/ Country: ZIMBABWE / Pays: ZIMBABWE / Paese: ZIM
BABWE / Valsts: ZIMBABVE / Šalis: ZIMBABVÉ / Ország:
ZIMBABWE / Pajjiž: ZIMBABWE / Land: ZIMBABWE / Paň
stwo: ZIMBABWE / País: ZIMBABUE / Krajina: ZIMBABWE /
Država: ZIMBABVE / Maa: ZIMBABWE / U n d : ZIMBABWE".

V příloze II se názvy tabulek nahrazují tímto:
i)

/ Land: N Y A

f)

V příloze II se vypouští údaj pro Kypr.
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61.
31997 D 0468: Rozhodnutí Komise 97/468/ES ze dne 7. čer
vence 1997, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích
zemích, z nichž členské státy povolují dovoz zvěřiny (Úř. věst. L 199,
26.7.1997. s. 62), ve znění:
—

31998 D 0369: rozhodnutí Komise 98/369/ES ze dne 19.5.1998
(Úř. věst. L 165, 10.6.1998, s. 30),

—

31999 D 0343: rozhodnutí Komise 1999/343/ES
25.5.1999 (Úř. věst. L 131. 27.5.1999, s. 70),

ze dne

—

32000 D 0076: rozhodnutí Komise 2000/76/ES ze dne 17.12.1999
(Úř. věst. L 30. 4.2.2000. s. 33),

—

32002 D 0672: rozhodnutí Komise 2002/672/ES
21.8.2002 (Úř. vést L 228, 24.8.2002, s. 26).

a)

V příloze se název i odkazy nahrazují tímto:

ze dne

„ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA —
riAPAPTHMA — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BILAGE —
ZAtACZNIK — ANEXO — PŘÍLOHA — PRILOGA — LITTE —
BILAGA
LIŠTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / SEZNAM ZAŘÍZENÍ /
LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER BETRIEBE /
ETTEVÓTETE LOETELU / niNAKAI TQN. ErKATAZTAIEQN / LIST
OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS / ELENCO
DEGLI STABILIMENTI / U Z N Ě M U M U SARAKSTS / IMONIU
SA.RAŠAS / LÉTES.TMÉNYLISTA / LIŠTA TA' L-ISTABILIMENTI /
LIJST VAN BEDRip.TN / LIŠTA Z A K L A D Ó W / LIŠTA DOS ESTABELECIMENTOS / ZOZNAM PREVÁDZKARNI / SEZNAM OBRATOV / LUETTELO LAITOKSISTA / FÓRTECKNING ÓVER
ANLÁGGNINGAR
Producto: Carne de caza salvaje / Produkt: Maso volně žijící zvěře
/ Produkt: Kod af vilddevende vildt / Erzeugnis: Wildfleisch /
Toode: ulukiliha / Upoióv: Kpcac čypiuv 9npapčrcu>v / Product: Wild
game meat / Produ.t: Viande de gibier sauvage / Prodotto: Carni di
selvaggina / Produkts: medíjamo dzlvnieku gaja / Produktas:
Žvériena / Termék vadhús / Prodott: Laham tal-kačča salvagg /
Product: Vlees van vrij wild / Produkt: mieso zwierzat lownych /
Produto: Carne de caca selvagem / Produkt: zvěřina z divo žijúcej
zveri / Proizvod: Meso divjadi / Tuote: Luonnonvaraisen riistan liha
/ Varuslag: Viltkótt
1

2

= Referencia nacionál / Národní kód / National reference /
Nationaler Code / Rahvuslik viide / ESvucóc aptduóc,
ěvKptonc / National reference / Reference nationale / Riferimento nazionale / Nacionála norade / Nacionaliné nuoroda
/ Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Natio
nale code / Kod krajowy / Referenda nacionál / Národný
odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi /
Natíoňell referens

5

= Ciudad / Mésto / By / Stadt / Linn / IlóXn / Town / Ville /
Cittá / Pilsěta / Miestas / Város / Belt / Stád / Miasto /
Cidade / Město / Kraj / Kaupunki / Stád

4

= Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / ílEpioxn /
Region /' Region / Regione / Regions / Regionas / Régió /
Regjun / Regio / Region / Regiáo / Kraj / Regija / Alue /
Region

= Actividad / Činnost / Aktivitet / Tátigkeit / Tegevusvaldkond / Ei8oc EVKcrcáoraonc / Activity / Activité / Attivitá /
Darbíba / Veikla / Tevékenység / Attivitá" / Activiteit /
Rodzaj dzialalnošci / Actividade / Činnost' / Dejavnost /
Toimintamuoto / Verksamhet

PH = Sala de tratamiento de la caza / Zařízení na zpracování
masa volně žijící zvěře / Vildtbehandlingsvirksomhed /
Wildbearbeitungsbetrieb / Ulukiliha káitlemisettevóte /
Kévtpo mE&pYaoicu; dypiíov 9t]pauaui)V / Wild game
processing house / Atelier de traitement du gibier sauvage
/ Centro di lavorazione della selvaggina / Medíjamo
dzlvnieku gajas párstrádes uzněmums / Žvérienos perdirbimo jmoné / Vadhúsfeldolgozó iizem / Stabiliment li jippročessa 1-laham tal-kačča salvagga / Wildverwerkingseenheid / Zaklad przetwórstwa dziczyzny / Estabelecimento de
tratamento de caca selvagem / Prevádzkareň na spracovanie zvěřiny z divo žijúcej zveri / Obrat za obdelavo mesa
divjadi / Luonnonvaraisen riistan kásittelytila / Viltbearbetningsanlággning.

CS

= Almacén frigorífico / Chladírna (mrazírna) / Frysehus /
Kúhlhaus / Kúlmladu / ^iucnKií EYKaTáoraan / Cold store /
Entreposage / Deposito frigorifero / Saldětava / Šaltieji
sandéliai / Hútóház / Kamra tal-friža / Koelhuis / Chlodnia
skladowa / Armazém frigorífico / Chladiareň (mraziareň) /
Hladilnica/ Kylmávarasto / Kyl- och fryshus

6

= Menciones especiales / Zvláštní poznámky / Sasrlige
bemaerkninger / Besondere Bemerkungen / Erimárkused /
EIOIKEC napatnpr|oac / Speciál remarks / Mentions spéciales
/ Note particolari / Tpašas atzímes / Specialios pastabos /
Kiilónleges megjegyzések / Rimarki spečjali / Bijzondere
opmerkingen / Uwagi szczególne / Mencoes especiais /
Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja
/ Anmárkningar

a

= Caza mayor / Volně žijící velká zvěř / Vildtlevende storvildt
/ Groí?wild / Suured ulukid / MEváXa áypia 9rjpápaTa /
Large wild game / Gros gibier sauvage / Selvaggina grossa /
Lielie medljamie dzTvnieki / Stambús žvérys / Nagyvad /
Laham ta' annimali salvaggi kbar / Grof vrij wild / Gruba
zwierzyna lowna / Caca maior selvagem / Velká divo žijúca
zver / Veliká divjad / Luonnonvarainen suurriista / Storvilt

b

= Lepóridos / Zajícovití / Leporidae / Leporiden / Leporidae
sugukonda kuuluvad loomad / Xayóuopfa j Leporidae /
Léporidés / Leporidi / Z a k u dzimta / Kiškiniai / Nyúlféiék /
Fniek salvaggi / Haasachtigen (leporidae) / Zajacowate /
Leporídeos / Zajacovité / Leporidi / Leporidae-suvun eláimet / Hardjur

c

= Aves de caza silvestres / Volně žijící pernatá zvěř / Vildtle
vende Fjervildt / Federwild / Metslinnud / Aypia nrEpuTá
9npápara / Wild game birds / Oiseaux sauvages de chasse /
Selvaggina da penna selvatica / Medljamie putni / Laukiniai
paukščiai / Szárnyasvad / Tajr salvagg / Vrij vederwild /
Ptactwo lowne / Aves de caca selvagem / Divo žijúca per
natá zver / Pernata divjad / Luonnonvaraiset riistalinnut /
Vildflgel

T

= Prueba para la detección de triquinas / Vyšetření na trichinely / Undersogelse for trikiner / Úntersuchung auf
Trichinen / Trihhinellade kontroll / E^rtaori napouoicu; ipiXivúv / Examination for trichinae / Examen pour le dépistage des trichines / Esame per 1'individuazione di trichine /
Trihinelozes izmeklějumi / Trichineliozés tyrimas / Trichinellavizsgálat / L-ežami tat-trichanae / Onderzoek op de
aanwezigheid van trichinen / Badanie na wlošnie / Exame
para a deteccáo de triquinas / Vyšetrenie na trichinely /
Pregled na trihine / Trikiinien tutkiminen / Trikinkontroll"

= Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Ovoua cvKcrraorao^c / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas
/ Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Názov / Ime / Nimi
/ Namn

3
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b)

V příloze se názvy tabulek nahrazují tímto:
i)

.País: ARGENTINA / Země: ARGENTINA / Land: ARGENT
INA / Land: ARGENTINIEN / Riik ARGENTIINA / Xúpa:
APTENTINH / Country: ARGENTINA / Pays: ARGENTINĚ /
Paese: ARGENTINIA / Valsts: ARGENTINA / Salis: ARGEN
TINA / Ország: ARGENTINA / Pajjiž: ARGENTINA / Land:
ARGENTINĚ / Paňstwo: ARGENTYNA / País: ARGENTINA /
Krajina: ARGENTINA / Država: ARGENTINA / Maa: ARGEN
TIINA / Land: ARGENTINA";

ii)

„País: AUSTRALIA / Země: AUSTRÁLIE / U n d : AUSTRA
LIEN / U n d : AUSTRALIEN / Riik: AUSTRAALIA / Xúpa:
AYZTPAAIA / Country: AUSTRALIA / Pays: AUSTRÁLIE /
Paese: AUSTRALIA / Valsts: AUSTRÁLIJA / Šalis: AUSTRÁ
LIJA / Ország: AUSZTRÁLIA / Pajjiž: AWSTRALJA / Land:
AUSTRÁLIE / Paňstwo: AUSTRALIA / País: AUSTRALIA /
Krajina: AUSTRALIA / Država: AVSTRALIJA / Maa: AUST
RALIA / Land: AUSTRALIEN";

iii)

iv)

v)

vi)

„País: BULGARIA / Země: BULHARSKO / Land: BULGARIEN
/ U n d : BULGARIEN / Riik BULGAARIA / Xúpa: BOYArAPlA
/ Country: BULGARIA / Pays: BULGARÍE / Paese: BULGARIA
/ Valsts: BULGARIJA / Šalis: BULGARIJA / Ország: BULGA
RIA / Pajjiž: BULGARIJA / U n d : BULGARIJE / Paňstwo: B U L 
GARIA / País: BULGARIA / Krajina: BULHARSKO / Država:
BOLGARIJA / Maa: BULGARIA / U n d : BULGARIEN";
„País: CHILE / Země: CHILE / Land: CHILE / Land: CHILE /
Riik: TŠIILI / Xúpa: XIAH / Country: CHILE / Pays: CHILI /
Paese: CILE / Valsts: CÍLE / Šalis: ČILÉ / Ország: CHILE /
Pajjiž: ČILI* / U n d : CHILI / Paňstwo: CHILE / País: CHILE /
Krajina: CHILE / Država: ČILE / Maa: CHILE / Land: CHILE";
„País: RUMANÍA / Země: RUMUNSKO / Land: RUM/ENIEN /
U n d : RUMANIEN / Riik: RUMEENIA / Xúpa: POYMANIA /
Country: ROMANIA / Pays: ROUMANIE / Paese: ROMANIA
/ Valsts: RUMÁNIJA / Šalis: RUMUNIJA / Ország: ROMANIA
/ Pajjiž: RUMÁNIJA / U n d : ROEMEN1Ě / Paňstwo: RUMUNIA
/ País: ROMÉNIA / Krajina: RUMUNSKO / Država: ROMUNIJA / Maa: ROMANIA / U n d : RUMANIEN";

c)

23.9.2003

ix)

„País: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA / Země: SPOJENÉ
STÁTY AMERICKÉ / Land: AMERIKAS FORENEDE STATER /
Land: VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA / Riik: AMEERIKA ÚHENDRIIGID / Xúpa: HNQMENEZ nOAITEIEZ THZ
AMEPIKHZ / Country: UNITED STATES OF AMERICA / Pays:
ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE / Paese: STATI UNITI / Valsts:
AMERIKAS SAVIENOTÁS VALSTIS / Šalis: JUNGTINES AMERIKOS VALSTIJOS / Ország: AMERIKAI EGYESÚLT ÁLLAMOK / Pajjiž: STATI UNITI TA" L-AMERIKA / U n d : VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA / Paňstwo: STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI / País: ESTADOS UNIDOS DA
AMERICA / Krajina: SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ / Država:
ZDRUŽENE DRŽAVĚ AMERIKE / Maa: AMERIKÁN YHDYSVALLAT / Land: FÓRENTA STATERNA";

x)

„País: URUGUAY / Země: URUGUAY / Land: URUGUAY /
Land: URUGUAY / Riik URUGUAY / Xúpa: OYPOYTOYAH /
Country: URUGUAY / Pays: URUGUAY / Paese: URUGUAY /
Valsts: URUGVAJA / Šalis: URUGVAJUS / Ország: URUGUAY
/ Pajjiž: URUGWAJ / Land: URUGUAY / Paňstwo: URUGWAJ
/ País: URUGUAI / Krajina: URUGUAJ / Država: URUGVAJ /
Maa: URUGUAY / Land: URUGUAY".

xi)

„País: TÚNEZ / Země: TUNISKO / U n d : TUNESIEN / Land:
TUNESIEN / Riik: TUNEESIA / Xúpa: TYNHZIA / Country:
TUNISIA / Pays: TUNISIE / Paese: TUNISIA / Valsts: TUNISIJA / Šalis: TUNISAS / Ország: TUNÉZIA / Pajjiž: TUNEŽIJA
/ U n d : TUNESIĚ / Paňstwo: TUNEZJA / País: TUNISIA / Kra
jina: TUNISKO / Država: TUNIZIJA / Maa: TUNISIA / Land:
TUNISIEN";

xii)

„País: GROENLANDIA / Země: G R Ó N S K O / Land: G R Ó N 
LAND / Land: G R Ó N L A N D / Riik: G R Ó Ó N I M A A / Xúpa:
TPOIAANAIA / Country: GREENLAND / Pays: GROENLAND
/ Paese: GROENLANDIA / Valsts: GRENLANDE / Šalis:
GRENLANDIJA / Ország: G R Ó N L A N D / Pajjiž: GREENLAND
/ Land: GROENLAND / Paňstwo: GRENLANDIA / País: GRONELÁNDIA / Krajina: GRÓNSKO / Država: GRENLANDIJA /
Maa: GRÓNLANTI / U n d : GRÓNLAND".

V příloze se zrušují údaje pro tyto země:
Estonsko,

„País: SUDÁFRICA / Země: JIŽNÍ AFRIKA / Land: SYD
AFRIKA / Land: SÚDAFRIKA / Riik: LÓUNA-AAFRIKA /
Xúpa: NOHA AOPIKH / Country: SOUTH AFRICA / Pays:
AFRIQUE DU SUD / Paese: SUDÁFRICA / Valsts: DIENVIDÁFRIKA / Šalis: PIETU AFRIKA / Ország: DÉL-AFRIKAI
KÓZTÁRSASÁG / Pajjiž: L-AFRIKA TTSFEL / Land: ZUIDAFRIKA / Paňstwo: REPUBLIKA POLUDNIOWEJ AFRYKI /
País: ÁFRICA DO SUL / Krajina: JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA
/ Država: J U Ž N A AFRIKA / Maa: ETELÁ-AFRIKKA / Land:
SYDAFRIKA";

Litva,
Maďarsko,
Polsko,

Slovinsko,
vii)

„País: C A N A D Á / Země: KANADA / Land: CANADA / U n d :
KANADA / Riik: KANADA / Xúpa: KANAAAZ / Country:
CANADA / Pays: CANADA / Paese: CANADA / Valsts:
KANADA / Šalis: KANADA / Ország: KANADA / Pajjiž:
KANADA / U n d : CANADA / Paňstwo: KANADA / País:
C A N A D Á / Krajina: KANADA / Država: KANADA / Maa:
KANADA / Land: KANADA";

viii) „País: NUEVA ]ZELANDA / Země: N O V Ý Z É L A N D / U n d :
NEW ZEALAND / U n d : NEUSEELAND / Riik: UUS-MEREMAA / Xúpa: NEA ZHAANAIA / Country: NEW ZEALAND /
Pays: NOUVEIJLE-ZÉLANDE / Paese: NUOVA ZELANDA /
Valsts: JAUN21ĚLANDE / Šalis: NAUJOJI ZELANDIJA /
Ország: ÚJ-ZÉLAND / Pajjiž: New Zealand / U n d : NIEUWZEELAND / Paňstwo: NOWA ZELANDIA / País: NOVA
ZELÁNDIA / Krajina: N O V Ý Z É L A N D / Država: NOVA
ZELANDIJA / Maa: UUSI-SEELANTI / Land: NYA ZEELAND":

Slovensko.

62.
31997 D 0569: Rozhodnutí Komise 97/569/ES ze dne 16. čer
vence 1997, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích
zemích, z nichž členské státy povolují dovoz masných výrobků (Úř.
věst. L 234, 26.8.1997, s. 16), ve znění:

—

31998 D 0009: rozhodnutí Komise 98/9/ES ze dne 16.12.1997
(Úř. věst. L 3, 7.1.1998, s. 12),

—

31998 D 0163: rozhodnutí Komise 98/163/ES ze dne 10.2.1998
(Úř. věst. L 53, 24.2.1998, s. 23).

—

31998 D 0220: rozhodnutí Komise 98/220/ES ze dne 4.3.1998
(Úř. věst. L 82, 19.3.1998, s. 47),

23.9.2003
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—

31998 D 0346: rozhodnutí Komise 98/346/ES ze dne 19.5.1998
(Úř. vést. L 154, 28.5.1998, s. 35),

—

31999 D 0336: rozhodnutí Komise 1999/336/ES
20.5.1999 (Úř. věst. L 127, 21.5.1999, s. 30).

—

32000 D 0253(01): rozhodnutí Komise 2000/25 3/ES ze dne
20.3.2000 (Úř. věst. L 78. 29.3.2000, s. 32),

—

32000 D 0555: rozhodnutí Komise 2000/555/ES ze dne 6.9.2000
(Oř. vést. L 235. 19.9.2000, s. 25),

—

32002 D 0074: rozhodnutí Komise 2002/74/ES ze dne 30.1.2002
(Úř. vést. L 33, 2.2.2002, s. 29).

ze

5

dne

419

= Menciones especiales / Zvláštní poznámky / Sasrlige
bemasrkninger / Besondere Bemerkungen / Erimárkused /
Eioiicéc napaTnpr|oac / Speciál remarks / Mentions spéciales / Note particolari / ípašas atzímes / Specialios pastabos / Kiilónleges megjegyzések / Rimarki spečjali / Bijzondere opmerkingen / Uwagi szczególne / Mencoes
especiais / Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja / Anmárkningar

PMP = výrobky z drůbežího masa

RMP = výrobky z králičího masa

—

32002 D 0671: rozhodnutí Komise 2002/671/ES
20.8.2002 (Úř. věst L 228. 24.8.2002. s. 25).

a)

V příloze se název a odkazy nahrazují tímto:

ze

dne

LIŠTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / SEZNAM ZAŘÍZENÍ /
LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER BETRIEBE /
ETTEVŮTETE LOETELU / niNAKAZ TQN ErKATAITAZEON / LIST
OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS / ELENCO
DEGLI STABILIMENTI / UZNEMUMU SARAKSTS / (MONIU
SARAŠAS / LÉTESÍTMÉNYLISTA / LIŠTA TA' L-ISTABILIMENTI /
LIJST VAN BEDRIFXTN / LIŠTA Z A K L A D Ó W / LIŠTA DOS ESTABELECIMENTOS / ZOZNAM PREVÁDZKARNI / SEZNAM OBRATOV / LUETTELO LAITOKSISTA / FÓRTECKNING ÓVER
ANLÁGGNINGAR
Producto: productos cárnicos / \'ýrobky: masné výrobky / Produkt:
kedprodukter / Erzeugnis: Fleischerzeugnisse / Toode: lihatooted /
ripóióv: npóióvra ui Báon, TO tepme, / Product: meat products / Produit: á base de viar.des .' Prodotto: prodotti a base di carne / Produkts: gajas produkti / Produktas: mésos produktai / Termék: húskészítmények / Prodott: Prodotti tal-laham / Product: vleesproducten / Produkt: przetwory miesne / Produto: produtos á base de
carne / Produkt: masové výrobky / Proizvod: mesni izdelki / Tuote:
Iihatuorteet / Varuslag: kóttvaror

2

3

4

WMP = výrobky z masa volně žijící zvěře

6

„ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA —
ÍIAPAPTHMA — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELI
KUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BILAGE —
ZALACZNIK — ANEXO — PŘÍLOHA — PRILOGA — LITTE —
BILAGA

1

FMP = výrobky z masa farmové zvěře

= Referencia nacionál / Národní kód / National reference /
Nationaler Code / Rahvuslik viide / E9VIKÓC api9uóc
tVKpiong / National reference / Reference nationale / Riferimento nazionale / Nacionála noráde / Nacionaliné nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali /
Nationale code / Kod krajowy / Referencia nacionál /
Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens
= Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Ovopa CY m:áoraorjc / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Názov / Ime
/ Nimi / Namn
K

= Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / nóXn. J Town / Ville /
Cittá / Pilsěta / Miestas / Város / Belt / Stád / Miasto /
Cidade / Město / Kraj / Kaupunki / Stád
= Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / rkpioYr| /
Region / Region / Regione / Regions / Regionas / Régió /
Regjun / Regio / Region / Regiáo / Kraj / Regija / Alue /
Region

= * Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decision
95/408/CE del Consejo.
* Země a zařízení, které splňují všechny požadavky čl. 2
odst. 1 rozhodnutí Rady 9 5,'408/ES.
* Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne
i artikel 2. stk. 1, i Rádets beslutning 95/408/EF.
* Lánder und Betriebe, die alle Anforderungen des
Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des
Rates erfůllen.
*Nóukogu otsuse 95/408/EÚ artikkel 2 punkti 1 kóikidele nóuetele vastavad riigid ja ettevótted.
* Xcúpřc. KOI cyKaTaoTÓonc nou TiXrjpoúv TIC 7ipoůno9éoeic
TOU áp9pou 2 7iapaYpa<poc 1 Tne amxpaanc, 95/408/EK
TOU XuupouXtou.
•Countries and establishments complying with all
requirements of Article 2 (1) of Council Decision
95/408/EC.
* Pays et établissements remplissant 1 ensemble des dispositions de 1'article 2 paragraphe 1 de la decision
95/408/CE du Conseil.
* Paese e stabilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione
95/408/CE del Consiglio.
"Valstis un uzněmumi. kuti atbilst Padomes Lěmuma
95/408/EK 2. panta 1. punkta praslbám.
* Šalys ir jmonés, atitinkančios visus Tarybos sprendimo
95/408/EB 2 straipsnio 1 dalies reikalavimus.
* Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2.
cikkének (1) bekezdésében foglalt kóvetelményeknek.
* Pajjiži u stabilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta'
1-Artiklu 2(1) tad-Dečižjoni tal-Kunsill 95/408/KE.
* Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1. van Beschikking 95/408/EG van
de Raad.
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* Paňstwa i základy spemiaja.ee wszystkie wymagania
artykuhi 2 ust. 1 decyzji Rady 95/408/WE.
* Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigéncias do n.° 1 do artigo 2.° da Decisao 95/408/CE do
Conselho.

DIA / País: TAILANDIA / Krajina: THAJSKO / Država: TAJSKA / Maa: THAIMAA / Land: THAILAND";
vii)

* Krajiny a prevádzkarne v súlade so všetkými požiadavkami článku 2 (1) rozhodnutia Rady 95/408/ES.
* Državě in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz člena 2
(1) Odločbe Světa 95/408/ES.

*Neuvoston páátóksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan
kaikki vaatimukset táyttávát maat ja laitokset.
* Lander och anlággningar som uppfyller alla krav i arti
kel 2.1 i rádets beslut 95/408/EG."

b)

23.9.2003

„País: SUDÁFRICA / Země: JIŽNÍ AFRIKA / Land: SYDAFRIKA / Land: SUDAFRIKA / Riik: LÓUNA-AAFRIKA /
Xúpa: NOTIA AOPIKH / Country: SOUTH AFRICA / Pays:
AFRIQUE DU SUD / Paese: SUDÁFRICA / Valsts: DIENVIDÁFRIKA / Šalis: PIETU AFRIKA / Ország: DÉL-AFRIKAI
KÓZTÁRSASÁG / Pajjiž: L-AFRIKA T1SFEL / Land: ZU1DAFRIKA / Panstwo: REPUBLIKA POLUDNIOWEJ AFRYKI /
País: ÁFRICA DO SUL / Krajina: JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA
/ Država: J U Ž N A AFRIKA / Maa: ETELÁ-AFRIKKA / Land:
SYDAFRIKA";

viii) „País: SINGAPUR / Země: SINGAPUR / U n d : SINGAPORE /
Land: SINGAPUR / Riik: SINGAPUR / Xúpa: ZirKAIlOYPH /
Country: SINGAPORE / Pays: SINGAPOUR / Paese: SINGA
PORE / Valsts: SINGAPURA / Šalis: SINGAPURAS / Ország:
SZINGAPÚR / Pajjiž: SINGAPOR / Land: SINGAPORE / Pan
stwo: SINGAPUR / País: SINGAPURA / Krajina: SINGAPUR /
Država: SINGAPUR / Maa: SINGAPORE / Land: SINGA
PORE";

V příloze se názvy tabulek nahrazují tímto:
i)

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

.País: ARGENTINA / Země: ARGENTINA / U n d : ARGEN
TINA / Land: ARGENTINIEN / Riik: ARGENTIINA / Xwpa:
APrENTINH / Country: ARGENTINA / Pays: ARGENTINĚ /
Paese: ARGENTINIA / Valsts: ARGENTINA / Šalis: ARGEN
TINA / Ország: ARGENTINA / Pajjiž: ARGENTINA / Land:
ARGENTINĚ / Panstwo: ARGENTYNA / País: ARGENTINA /
Krajina: ARGENTINA / Država: ARGENTINA / Maa: ARGEN
TIINA / U n d : ARGENTINA";

„País: BULGARIA / Země: BULHARSKO / Land: BULGARIEN
/ U n d : BULGARIEN / Riik BULGAARIA / Xúpa: BOYAIAPIA
/ Country: BULGARIA / Pays: BULGARIE / Paese: BULGARIA
/ Valsts: BULGARIJA / Šalis: BULGARIJA / Ország: BULGA
RIA / Pajjiž: BULGARIJA / U n d : BULGARIJE / Panstwo: B U L 
GARIA / País: BULGARIA / Krajina: BULHARSKO / Država:
BOLGARIJA / Maa: BULGARIA / Land: BULGARIEN";

„País: BRASIL / Země: BRAZÍLIE / Land: BRASILIEN / Land:
BRASILIEN / Riik: BRASHLIA / Xúpa: BPAZIAIA / Country:
BRAZIL / Pays BRÉSu*. / Paese: BRASILE / Valsts: BRAZlLIJA
/ Šalis: BRAZlLIJA / Ország: BRAZÍLIA / Pajjiž: BRAŽIL /
L a n i BRASILIE / Panstwo: BRAZYLIA / País: BRASIL / Kra
jina: BRAZÍLIA / Država: BRAZlLIJA / Maa: BRASILIA /
U n d : BRASILIEN";

.País: HONG KONG / Země: HONGKONG / U n d : HONG
KONG / Lanek HONGKONG / Riik HONGKONG / Xúpa:
XONTK KONTK / Country: HONG KONG / Pays: HONG
KONG / Paese: HONG KONG / Valsts: HONKONGA / Šalis:
HONKONGAS / Ország: HONGKONG / Pajjiž: HONG
KONG / Land: HONGKONG / Panstwo: HONGKONG / País:
HONG KONG / Krajina: HONGKONG / Država: HONG
KONG / Maa: HONGKONG / U n d : HONGKONG";
„País: ISRAEL / Země: IZRAEL / U n d : ISRAEL / Land:
ISRAEL / Riik: IISRAEL / Xúpa: EPAHA / Country: ISRAEL /
Pays: ISRAEL / Paese: ISRAELE / Valsts: IZRAĚLA / Šalis:
IZRAELIS / Ország: IZRAEL / Pajjiž: IZRAEL / Land: ISRAEL
/ Panstwo: IZRAEL / País: ISRAEL / Krajina: IZRAEL /
Država: IZRAEL / Maa: ISRAEL / Land: ISRAEL";

.País: TAILANDIA / Země: THAJSKO / Land: THAILAND /
Land: THAILAND / Riik TAI / Xúpa: TÁÍAANAH / Country:
THAILAND / Pays: THAILANDE / Paese: TAILANDIA /
Valsts: TAIZEME / Šalis: TAILANDAS / Ország: THAIFÓLD /
Pajjiž: TAJLANDJA / Land: THAILAND / Panstwo: TAJLAN-

ix)

„País: SUIZA / Země: ŠVÝCARSKO / Land: SCHWEIZ / Land:
SCHWEIZ / Riik: ŠVEITS / Xúpa: EABETIA / Country:
SWITZERLAND / Pays: SUISSE / Paese: SVIZZERA / Valsts:
ŠVEICE / Šalis: ŠVEICARIJA / Ország: SVÁJC / Pajjiž: SVIZ
ZERA / Land: ZWITZERLAND / Panstwo: SZWAJCARIA /
País: SUICA / Krajina: ŠVAJČIARSKO / Država: ŠVICA / Maa:
SVEITSI / Land: SCHWEIZ";

x)

„País: CHILE / Z e m ě : CHILE / Land: CHILE / Land: CHILE /
Riik: TŠIILI / Xúpa: X1AH / Country. CHILE / Pays: CHILI /
Paese: CILE / Valsts: ClLE / Šalis: ČILÉ / Ország: CHILE /
Pajjiž: ČILI* / Land: CHILI / Panstwo: CHILE / País: CHILE /
Krajina: CHILE / Država: ČILE / Maa: CHILE / Land: CHILE":

xi)

„País: CROACIA / Země: CHORVATSKO / U n d : KROATIEN /
Land: KROATIEN / Riik: HORVAATIA / Xúpa: KPOATIA /
Country: CROATIA / Pays: CROATIE / Paese: CROAZIA /
Valsts: HORVÁTIJA / Šalis: KROATIJA / Ország: HORVÁT O R S Z Á G / Pajjiž: KROAZJA / L a n i KROATIĚ / Panstwo:
CHORWACJA / País: CROACIA / Krajina: CHORVÁTSKO /
Država: HRVAŠKA / Maa: KROATLA / L a n i KROATIEN";

xii)

„País: NUEVA ZELANDA / Země: N O V Ý Z É L A N D / Land:
NEW ZEALAND / Land: NEUSEELAND / Riik: UUS-MEREMAA / Xúpa: NEA ZHAANAIA / Country NEW ZEALAND /
Pays: NOUVELLE-ZÉLANDE / Paese: NUOVA ZELANDA /
Valsts: JAUNZĚLANDE / Šalis: NAUJOJI ZELANDIJA /
Ország: ÚJ-ZÉLAND / Pajjiž: NEW ZEALAND / U n d :
NIEUW-ZEELAND / Panstwo: NOWA ZELANDIA / País:
NOVA ZELANDIA / Krajina: N O V Ý Z É L A N D / Država:
NOVA ZELANDIJA / Maa: UUSI-SEELANTI / U n d : NYA
ZEELAND";

xiii) „País: RUMANÍA / Země: RUMUNSKO / L a n i RUMANIEN /
Land: RUMANIEN / Riik: RUMEENIA / Xúpa: POYMANIA /
Country: ROMANIA / Pays: ROUMANIE / Paese: ROMANIA
/ Valsts: RUMÁNIJA / Šalis: RUMUNIJA / Ország: ROMANIA
/ Pajjiž: RUMÁNIJA / U n d : ROEMENIĚ / Panstwo: RUMUNIA
/ País: ROMÉNIA / Krajina: RUMUNSKO / Država: ROMUNIJA / Maa: ROMANIA / L a n i RUMANIEN";
xiv) „País: C A N A D Á / Země: KANADA / U n d : CANADA / U n d :
KANADA / Riik KANADA / Xúpa: KANAAAZ / Country:
CANADA / Pays: CANADA / Paese: CANADA / Valsts:
KANADA / Šalis: KANADA / Ország: KANADA / Pajjiž:
KANADA / Land: CANADA / Panstwo: KANADA / País:
C A N A D Á / Krajina: KANADA / Država: KANADA / Maa:
KANADA / Land: KANADA";

23.9.2003

xv)

.País: AUSTRALIA / Země: AUSTRÁLIE / U n d : AUSTRA
LIEN / Land: AUSTRALIEN / Riik: AUSTRAALIA / Xúpa:
AYITPAAIA / Country: AUSTRALIA / Pays: AUSTRÁLIE /
Paese: AUSTRALIA / Valsts: AUSTRÁLIJA / Šalis: AUSTRÁ
LIJA / Ország: AUSZTRÁLIA / Pajjiž: AWSTRALJA / Land:
AUSTRÁLIE / Paňstwo: AUSTRALIA / País: AUSTRALIA /
Krajina: AUSTRALIA / Država: AVSTRALIJA / Maa: AUST
RALIA / Land: AUSTRALIEN":

xvi)

c)
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„MALAYSIA".

V příloze se zrušují údaje pro tyto země:

Česká republika.

Maďarsko.

Polsko.

Slovinsko,

Slovenská republika

63.
31997 D 0735: Rozhodnutí Komise 97/735/ES ze dne 21. října
1997 o některých ochranných opatřeních u obchodu s některými
druhy živočišného odpadu ze savců (Úř. věst. L 294, 28.10.1997, s. 7),
ve znění:

—

31999 D 0534: rozhodnutí Komise 1999/534/ES ze dne 19.7.1999
(Úř. věst. L 204. 4.8.1999. s. 3").

V čl. 1 odst. 2 druhém pododstavci se doplňuje nová věta, která zní:

„Za Českou republiku. Estonsko. Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko,
Maltu, Polsko. Slovinskc a Slovensko musí být zpráva zaslána ke dni
přistoupení."

64.
31997 R 2629: Nařízení Komise (ES) č. 2629/97 ze dne
29. prosince 1997. kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 820/97. pokud se týká ušních značek, registrů hospo
dářství
a průvodních listů v rámci systému identifikace a registrace skotu (Úř.
věst. L 354, 30.12.1997, s. 19), ve znění:

—

31998 R 1177: nařízení Komise (ES) č. 1177/98 ze dne 5.6.1998
(Úř. věst. L 163, 6.6.1998, s. 19).

—

31998 R 2194: nařízení Komise (ES) č.
12.10.1998 (Úř. věst. L 276, 13.10.1998, s. 4),

2194/98

ze

dne

—

31999 R 0331: nařízení Komise (ES) č.
12.2.1999 (Úř. věst. L 40, 13.2.1999, s. 27),

331/1999 ze dne

—

31999 R 1663: nařízení Komise (ES) č.
28. .1999 (Úř. věst. L 19", 29.7.1999, s. 27),

1663/1999 ze dne

7

—

32000 R 1606: nařízení Komise (ES) č. 1606/2000 ze dne
24.7.2000 (Úř. vést. L 185. 25.7.2000. s. 16).

421

V příloze se seznam nahrazuje tímto:
„Rakousko

AT

Belgie

BE

Česká republika

CZ

Kypr

CY

Dánsko

DK

Estonsko

EE

Finsko

FI

Francie

FR

Německo

DE

Řecko

EL

Maďarsko

HU

Irsko

IE

Itálie

IT

Lotyšsko

LV

Litva

LT

Lucembursko

.

LU

Malta

MT

Nizozemsko

NL

Polsko

PL

Portugalsko

PT

Slovinsko

SI

Slovensko

SK

Španělsko

ES

Švédsko

SE

Spojené království

UK".

65.
31998 D 0071: Rozhodnutí Komise 98/71/ES ze dne 7. ledna
1998, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení v České repub
lice, z nichž členské státy povolují dovoz mléka a mléčných výrobků
určených k lidské spotřebě a mléka a mléčných výrobků neurčených
k lidské spotřebě, a kterým se mění rozhodnutí 97/299/ES a
97/252/ES (Úř.věst. L 11, 17.1.1998, s. 39).
Rozhodnutí 98/71/ES se zrušuje.
66.
31998 D 0179: Rozhodnutí Komise 98/179/ES ze dne
23. února 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k úřednímu
odběru vzorků ke zkoumání některých látek a jejich reziduí v živých
zvířatech a živočišných produktech (Úř. věst. L 65, 5.3.1998, s. 31).
V bodě 1.2 druhém pododstavci přílohy se doplňuje nová věta, která
zní:
„Za Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko.
Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko musí být akreditace získána ke
dni přistoupení."
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67.
31998 D 0371: Rozhodnutí Komise 98/371/ES ze dne
29. května 1998 o veterinárních podmínkách a veterinárních
osvědčeních pro dovoz čerstvého masa z některých evropských zemí
(Úř. věst. L 170, 16.6.1998, s. 26), ve zněm:

23.9.2003

Lotyšsko,
Litva,
Maďarsko,

—

31998 D 0546: rozhodnutí Komise 98/546/ES ze dne 22.7.1998
(Úř. vést. L 260, 23.9.1998, s. 15),

—

31999 D 0538: rozhodnutí Komise 1999/5 38/ES
26.7.1999 (Úř. věst. L 207, 6.8.1999, s. 21),

ze

Polsko,
Slovinsko,

dne

—

32000 D 0019: rozhodnutí Komise 2000/19/ES ze dne 9.12.1999
(Úř. věst. L 6, 11.1.2000, s. 58),

—

32001 D 0774: rozhodnutí Komise 2001/774/ES ze dne 7.11.2001
(Úř. vést. L 291, 8.11.2001, s. 48),

—

32001 D 0849: rozhodnutí Rady 2001/849/ES ze dne 30.11.2001
(Úř. věst. L 315, 1.12.2001, s. 71),

—

32002 D 0007: rozhodnutí Rady 2002/7/ES ze dne 28.12.2001
(Úř. věst. L 3, 5.1.2002, s. 50).

a)

V příloze I se zrušují údaje pro tyto země:

Slovenská republika.
b)

V příloze II se zrušují údaje pro tyto země:
Česká republika,
Estonsko,
Lotyšsko,
Litva,
Maďarsko,
Polsko,

Česká republika,

Slovinsko,

Estonsko,

Slovenská republika.
68.
31998 D 0536: Rozhodnutí Komise 98/536/ES ze dne 3. září 1998, kterým se stanoví seznam národních refe
renčních laboratoří pro zkoumání reziduí (Úř. věst. L 251, 11.9.1998, s. 39).
V příloze se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:
„Česká republika

National Reference Laboratory for residues of
Veterinary Drugs
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Hudcova 56 A
621 00 Brno

Skupiny A I , A2, A3, A4, A5, A6,
B2a, B2b, B2c, B2e, B2d, B2f

National Reference Laboratory for Mycotoxins
and other natural Toxins, Dyes and Antibacterial
substances
Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93
586 05 Jihlava

Skupiny B l , B3e, B3d

National Reference Laboratory for Pesticides
and PCB's
Státní veterinární ústav Praha
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 - Lysolaje

Skupiny B3a, B3b

National Reference Laboratory for
Chemical elements
Státní veterinární ústav Olomouc
Jakoubka ze Stříbra 1
779 00 Olomouc

Skupina B3c

National Reference Laboratory for Determination
of Radioactive Substances in Food and Food
Chains
Stárni veterinární ústav Praha
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 - Lysolaje

Skupina B 3 f

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:
„Estonsko

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Váike-Paala 3
11415 Tallinn

Skupina A
Skupiny B l , B2

23.9.2003
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[~ČŠ |

Tervisekaitseinspektsiooni Tartu
Keemialaboratoorium
Póllu l a
50303 Tartu

Skupiny B3a. B3b

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Kreutzwaldi 30
51006 Tartu

Skupina B3c

Taimse Materiáli Kontrolli Keskus
Teaduse 6
75501 Saku, Harjumaa

Skupina B3d

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Váike-Paala 3
11415 Tallinn

Skupiny B3a, B3P"

dále. me.:i údaje pro Itálii a Lucembursko:
„Kypr

E9VIKÓ TpYCunr|pio Avcupopču; via TOV ĚXEYX

0

T A ) V

Všechny skupiny

u7toXfippáru)v
TEMKÓ Xrjurio TOU Kpárouc
Kiucjvoc 44
1451 AcuKíuoia
National Reference Laboratory for the Control of
Residues
General State Laboratoř)'
Kimonos 44
1451 Nicosia
Lotyšsko

Valsts veterinármedicTnas diagnostikas centrs
Lejupes iela 3
Riga, LV-1076

Všechny skupiny

Litva

Nacionaliné veterinarijos laboratorija
j . Kairiúkščio g. 10
LT-2021 Vilnius

Všechny skupiny"

dále. mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:
„Maďarsko

Országos Élelmiszervizsgáló Intézet (OÉVI)
Pf. 1740.
Mester u. 81. H-146 5 Budapest

Všechny skupiny

Malta

Ministry for Agriculture and Fisheries
Food and Veterinary Regulation Division
Public Health and Laboratory Diagnostics Unit
Albertown - Marsa, Malta

Skupiny B l , B3c

Istituto Zooprofilattico Sperimcntale

Skupina A Skupinv B l . B 2 a , B 2 c ,

dell'Abruzzo e del Mouse - G. Caporale
Campo Boario
64100 Teramo, Italia

B3f

B 2 d , B 2 e , B2f, B 3 a , B 3 b , B 3 d , B 3 e ,

Central Science Laboratory - Sand Hutton
York, United Kingdom

Skupiny A6, B2b

Progetto Nátura
Via Marradi 41
59100 Prato, Italia

Skupiny B l . B2b, B2c, B2d, B3a,
B3b"

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:
„Polsko

Laboratorium Zakladu Higieny
Žywnošci Pochodzenia Zwierzecego
Paňstwowego Instytutu Weterynaryjnego
PL-24-100 Pulawy
Al. Partyzantów 57

Skupiny A l , A2, A 3 , A4
Skupina B l

Laboratorium Zakladu Farmakologii i
Toksykologii Paňstwowego Instytutu
Weterynaryjnego
PL-24-100 Pulawy
Al. Partyzantów 57

Skupiny A5, A6,
Skupiny B l . B2, B3"
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dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:
^Slovinsko

Slovensko

Nacionalni veterinarski institut
Gerbičeva 60
SI-1000 Ljubljana

Skupiny A l , A3, A4, A5, A6, B l ,
B2a, B2b, B2d. B3a, B3d

Závod za zdravstveno varstvo Maribor
Prvomajska ulica 1
SI-2000 Maribor

Skupiny A2, B2c, B2e, B3-PCB,
B3b, B3c

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Akademická 3
SK-949 01 Nitra

Skupiny A l , A3, A4, A5

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Hlinková l/B
SK-040 01 Košice

Skupiny A2, B2a, B2b, B2d, B3c,
B3d

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Botanická 15
SK-842 52 Bratislava

Skupiny A6, B2c, B2e, B3a, B3b

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Janoškova 1611/58
SK-026 80 Dolný Kubín

Skupiny B l , B2f, B3e

Národně referenčně laboratorium pre
rádiometriu a rádioekológiu
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Akademická 3
SK-949 01 Nitra

Skupina B3f (radioaktivita)

Národně referenčně centrum pre dioxíny a
příbuzné látky
Ústav preventívnej a klinickej medicíny
Limbová 14
SK-833 01 Bratislava

Skupina B3f (dioxiny a obdobné
sloučeniny)"

69.
31998 D 0675: Rozhodnutí Komise 98/675/ES ze dne 16. listo
padu 1998, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů
rybolovu a produktů akvakultury pocházejících z Estonska (Úř. věst.
L 317, 26.11.1998, s. 42).

Rozhodnutí 98/675/ES se zrušuje.

70.
31999 D 0120: Rozhodnutí Komise 1999/120/ES ze dne
27. ledna 1999, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve
třetích zemích, ze kterých členské státy povolují dovoz zvířecích
žaludků, měchýřů a střev (Úř. věst. L 36, 10.2.1999, s. 21), ve znění:

—

31999 D 0263: rozhodnutí Komise 1999/263/ES
19.4.1999 (Úř. věst. L 103, 20.4.1999, s. 33),

ze

—

32000 D 0080: rozhodnutí Komise 2000/80/ES
20.12.1999 (Úř. věst. L 30, 4.2.2000, s. 41),

ze

dne

—

32002 D 0483: rozhodnutí Komise 2002/48 3/ES
24.6.2002 (Úř. věst. L 166, 25.6.2002, s. 25).

ze

dne

a)

V příloze se název a odkazy nahrazují tímto:

„ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA —
riAPAPTHMA — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELI
KUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BILAGE —
ZALACZNIK — ANEXO — PŘÍLOHA — PRILOGA — LITTE —
BILAGA
LIŠTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / SEZNAM ZAŘÍZENÍ /
LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER BETRIEBE /
ETTEVÓTETE LOETELU / niNAKAZ TQN ErKATAZTAZEQN / LIST
OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS / ELENCO
DEGLI STABILIMENTI / U Z N Ě M U M U SARAKSTS / JMONIU
SARAŠAS / LÉTESÍTMÉNYLISTA / LIŠTA TA' L-ISTABILIMENTI /
LIjST VAN BEDRIJVEN / LIŠTA Z A K L A D Ó W / LIŠTA DOS ESTABELECIMENTOS / ZOZNAM PREVÁDZKARNI / SEZNAM OBRATOV / LUETTELO LAITOKSISTA / FÓRTECKNING ÓVER
ANLÁGGNINGAR

dne
Producto: Estómagos, vejigas y tripas de animales / Produkt:
Žaludky, měchýře a střeva zvířat / Produkt: Maver, dyreblaerer og
dyretarme / Erzeugnis: Mágen, Blasen und Dárme von Tieren /
Toode: loomade maod, kusepóied ja sooled / npóióv: orouovia,
KÚOTOC KOI mepa twwv / Product: Stomachs, bladders and
intestines of animals / Produit: Estomacs, vessies et boyaux ďanimaux / Prodotto: Stomachi, vesciche e budella di origine animale /
Produkts: dzlvnieku kungi, urinpúšji un zarnas / Produktas: skrandis, šlapimo púslé ir gyvuliy žarnos / Termék: állati gyomor,
hólyag és bél / Prodott: L-istonku, bžiežaq tal-urina u 1-budullata
ta' 1-annimali / Product: Magen, blažen en darmen van dieren /
Produkt: Žoiadki, pecherze i jelita zwierzat / Produto: Estómagos,
bexigas e tripas de animais / Produkt: Žaludky, mechúre a črevá
zvierat / Proizvod: vampi in želodci, mehurji in čreva živali /
Tuote: Vatsalaukkuja, virtsarakkoja ja suolia / Varuslag: Magar,
blásor och tarmar
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b)
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1

= Referencia nacionál / Národní kód / National reference /
Nationaler Code / Rahvuslik viide / E9vucóc api9uóc
£YKpior|c / N-itional reference / Reference nationale / Riferimento nazionale / Nacionála noráde / Nacionaliné nuoroda
/ Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referencia nacionál / Národný
odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi /
Nationell referens

2

= Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Ovopa F^KaráoTaoT|c / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas /
Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Názov / Ime / Nimi
/ Namn

3

= Ciudad / Město ' By / Stadt / Linn / nóXt] / Town / Ville /
Cittá / Pilsěta
Miestas / Város / Belt / Stád / Miasto /
Cidade / Město <. Kraj / Kaupunki / Stád

4

= Región / Oblast
Region / Region / Piirkond / ntpioyri /
Region / Region / Regione / Regions / Regionas / Régió /
Regjun / Regio ' Region / Regiáo / Kraj / Regija / Alue /
Region

5

= Menciones especiales ; Zvláštní poznámky / Saerlige
bema?rkninger
Besondere Bemerkungen / Erimárkused /
EiSiKĚc napmqpr|onc / Speciál remarks / Mentions spéciales
/ Note particolarí / Tpašas atzlmes / Specialios pastabos /
Kúlónleges megjegyzések / Rimarki spečjali / Bijzondere
opmerkinger / Líwagi szczególne / Mencoes especiais /
Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja
/ Anmárkningar"

V příloze se názvy tabulek nahrazují tímto:
i)

ii)

„País: AFGANISTÁN / Země: AFGHÁNISTÁN / Land:
AFGHÁNISTÁN / Land: AFGHÁNISTÁN / Riik: AFGANIS
TÁN / Xwpa: AOrANETAN / Country: AFGHÁNISTÁN /
Pays: AFGHÁNISTÁN / Paese: AFGANISTÁN / Valsts:
AFGANISTÁNA / Salis: AFGANISTANAS / Ország:
AFGANISZTÁN / Pajjiž: AFGANISTÁN / Land: A F G H Á 
NISTÁN / Faňstwo: AFGANISTÁN / País: AFGANISTÁO /
Krajina: AFGANISTÁN / Država: AFGANISTÁN / Maa:
AFGANISTÁN ; Land: AFGHÁNISTÁN";
„País: ARC ENTINA / Země: ARGENTINA / Land:
ARGENTINA ; Land: ARGENTINIEN / Riik: ARGENTIINA
/ Xwpa: APTĚNTINH / Country: ARGENTINA / Pays:
A R G E N T I N Ě / Paese: ARGENTINIA / Valsts: ARGENTINA
' Salis: ARGENTINA / Ország: ARGENTÍNA / Pajjiž:

v)

„País: BAHRÁIN / Země: BAHRAJN / Land: BAHRAIN ;
Land: BAHRAIN / Riik BAHRE1N / Xwpa: MITAXPEON /
Country: BAHRAIN / Pays: BAHREÍN / Paese: BAHRAIN /
Valsts: BAHREINA / Šaíis: BAHREINAS / Ország: BAH
REÍN / Pajjiž: BAHRAIN / Land: BAHREIN / Panstwo:
BAHRAJN / País: BAREM / Krajina: BAHRAJN / Država:
BAHRAJN / Maa: BAHRAIN / Land: BAHRAIN":

vi)

„País: BRASIL / Země: BRAZÍLIE / Land: BRASILIEN ,
Land: BRASILIEN / Riik: BRASI1LIA / Xwpa: BPAZIALA ,
Country: BRAZIL / Pays: BRÉSIL / Paese: BRASILE ,' Valsts:
BRAZlLIJA / Salis: BRAZlLIJA / Ország: BRAZÍLIA /
Pajjiž: BRAŽIL / Land: BRASILIE / Panstwo: BRAZYLIA /
País: BRASIL / Krajina: BRAZÍLIA / Država: BRAZlLIJA /
Maa: BRASILIA / Land: BRASILIEN";

vii)

„País: C A N A D Á / Země: KANADA / Land: CANADA /
Land: KANADA / Riik: KANADA / Xwpa: KANAAAZ /
Country: CANADA / Pays: CANADA / Paese: CANADA /
Valsts: KANADA / Šalis: KANADA / Ország: KANADA /
Pajjiž: KANADA / Land: CANADA / Panstwo: KANADA /
País: C A N A D Á / Krajina: KANADA / Država: KANADA /
Maa: KANADA / Land: KANADA";

viii)

„País: SUIZA / Země: ŠVÝCARSKO / Land: SCHWEIZ /
Land: SCHWEIZ / Riik: ŠVEITS / Xwpa: EABETIA /
Country: SWITZERLAND / Pays: SUISSE / Paese: SVIZZERA '/ Valsts: ŠVEICE , Šalis: ŠVEICARIJA / Ország:
SVÁJC / Pajjiž: SVIZZERA / Land: ZWITZERLAND / Pan
stwo: SZWAJCARIA / País: SUICA / Krajina: ŠVAJČLARSKO / Država: ŠVICA / Maa: SVEfTSI / Land: SCHWEIZ";

ix)

„País: CHILE / Země: CHILE / Land: CHILE / Land: CHILE
/ Riik TŠIILI / Xwpa: XIAH / Country: CHILE / Pays: CHILI
/ Paese: CILE / Valsts: CÍLE / Šalis: ČILÉ / Ország: CHILE /
Pajjiž: ČILF / Land: CHILI / Panstwo: CHILE / País: CHILE
/ Krajina: CHILE / Država: (TILE / Maa: CHILE / Land:
CHILE":

x)

„País: CHINA / Země: ČÍNA / Land: KINA / Land: CHINA
/ Riik: HUNA / Xwpa: KLNA / Country: CHINA / Pays:
CHINĚ / Paese: CINA / Valsts: K Í N . A ' / Šalis: KINIJA /
Ország: KÍNA / Pajjiž: ČINA / Land: CHINA / Panstwo:
CHINY / País: CHINA / Krajina: ČÍNA / Država: KITAJSKA
/ Maa: KIINA / Land: KINA":

xi)

„País: COSTA RICA / Země: KOSTARIKA / Land: COSTA
R I C A / Land: C O S T A R I C A / Riik: C O S T A R I C A / Xwpa:

KOZTA PIKA / Country: COSTA RICA / Pays: COSTA
RICA / Paese: COSTA RICA / Valsts: KOSTARIKA / Salis:
KOSTA RIKA / Ország: COSTA RICA / Pajjiž: KOSTA
RIKA / Land: COSTA RICA / Panstwo: KOSTARYKA /
País: COSTA RICA / Krajina: KOSTARIKA / Država:
KOSTARIKA / Maa: COSTA RICA / Land: COSTA RICA";

ARGENTINA / Land: ARGENTINĚ / Panstwo: ARGENTYNA / Piís: ARGENTINA / Krajina: ARGENTÍNA /
Država: ARGENTINA / Maa: ARGENTIINA
/ Land:
ARGENTINA";
iii)

iv)

„País: AUSTRALIA / Země: AUSTRÁLIE / Land: AUSTRA
LIEN / Land: AUSTRALIEN / Riik: AUSTRAALIA / Xwpa:
AYXTPAAIA / Country: AUSTRALIA / Pays: AUSTRÁLIE /
Paese: AUSTRALIA / Valsts: AUSTRÁLIJA / Salis: AUSTRALIJA / Ország: AUSZTRÁLIA / Pajjiž: AWSTRALJA /
Land: AUSTRÁLIE / Panstwo: AUSTRALIA
/ País:
AUSTRALIA / Krajina: AUSTRÁLLA / Država: AVSTRALIJA / Maa: AUSTRALIA / Land: AUSTRALIEN";
„País: BANGLADESH / Země: BANGLADÉŠ / Land: BANGLADESH / Land: BANGLADESCH / Riik: BANGLADESH
/ Xwpa: MnArAANTEI / Country: BANGLADESH / Pays:
BANGLADESH / Paese: BANGLADESH / Valsts: BANGLADEŠA / Šahs: BANGLADESAS / Ország: BANGLADÉŠ /
Pajjiž: BANGLADEXX / Land: BANGLADESH / Panstwo:
BANGLADESZ / País: BANGLADECHE / Krajina: BAN
GLADÉŠ / Država: BANGLADÉŠ / Maa: BANGLADESH /
Land: BANGLADESH":
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xii)

..País: EGIPTO / Země: EGYPT / Land: EGYPTEN / Land:
ÁGYPTEN / Riik: EGIPTUS / Xwpa: AirYllTOZ / Countrv:
EGYPT / Pays: EGYPTE / Paese: EGITTO / Valsts: ĚQIPTE /
Šalis: EG1PTAS / Ország: EGYIPTOM / Pajjiž: EGITTU /
Land: EGYPTE / Panstwo: EGIPT / País: EGIPTO / Krajina:
EGYPT / Država: EGIPT ' Maa: EGYPTI / Land: EGYP
TEN";

xiii)

„País: CROACIA / Země: CHORVATSKO / Land: KROA
TIEN / Land: KROATIEN / Riik: HORVAATIA / Xwpa:
KPOATIA / Country: CROATIA Pays: CROATIE / Paese:
CROAZIA / Valsts: HORVATIJA '/ Šalis: KROAT1JA /
Ország: HORVÁTORSZÁG / Pajjiž: KROAZJA / Land:
KROATIĚ / Panstwo: CHORWACJA / País: CROACIA /
Krajina: CHORVÁTSKO . Država: HRVAŠKA / Maa:
KROATIA / Land: KROATIEN":
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xiv)

„País: HONDURAS / Země: HONDURAS / Land: HON
DURAS / Land: HONDURAS / Riik: HONDURAS / Xúpa:
ONAOYPA / Country: HONDURAS / Pays: HONDURAS /
Paese: HONDURAS Valsts: HONDURASA / Šalis:
HONDURAS / Ország: HONDURAS / Pajjiž: HONDURAS
/ Land: HONDURAS / Paňstwo: HONDURAS / País:
HONDURAS / Krajina: HONDURAS / Država: HONDU
RAS / Maa: HONDURAS / Land: HONDURAS";

xv)

„País: INDIA / Země: INDIE / Land: INDIEN / Land:
INDIEN / Riik INDIA / Xúpa: INAIA / Country: INDIA /
Pays: INDE / Paese: INDIA / Valsts: INDIJA / Šalis: INDIJA
/ Ország: INDIA / Pajjiž: INDJA / Land: INDIA / Paňstwo:
INDIE / País: INDIA / Krajina: INDIA / Država: INDIJA /
Maa: INTIA / Land: INDIEN";

xvi)

„País: IRÁN / Země: ÍRÁN / Land: IRAN / U n d : IRAN /
Riik IRAAN / Xúpa: IPAN / Country: IRAN / Pays: IRAN
/ Paese: IRAN / Valsts: IRÁNA / Šalis: IRANAS / Ország:
IRÁN / Pajjiž: IRAN / Und: IRAN / Paňstwo: IRAN / País:
IRÁO / Krajina: IRAN / Država: IRAN / Maa: IRAN /
Und: IRAN";

xvii)

„País: JAPÓN / Země: JAPONSKO / Land: JAPAN / Land:
JAPAN / Riik: / Xúpa: IALIQNIA / Country: JAPAN / Pays:
JAPON / Paese: GIAPPONE / Valsts: JAPÁNA / Šalis
JAPONIJA / Ország: JAPAN / Pajjiž: GAPPUN / Und:
JAPAN / Paňstwo: JAPONIA / País: JAPÁO / Krajina
JAPONSKO / Država: JAPONSKA / Maa: JAPANI / Land
JAPAN";

xviii)

„País: KUWAIT / Země: KUVAJT / Land: KUWAIT / Land:
K U W A I T / Riik: K U V E I T / Xúpa: KOYBEÍT / Country:
KUWAIT / Pays: KOWEÍT / Paese: KUWAIT / Valsts:
KUVEITA / Šalis: KUVEITAS / Ország: KUVAIT / Pajjiž:
KUWAJT / Land: KOEWEIT / Paňstwo: KUWEJT / País:
KUWAIT / Krajina: KUVAJT / Država: KUVAJT / Maa:
KUWAIT / Und: KUWAIT";
„País: LÍBÁNO / Země: LIBANON / Land: LIBANON /
Land: LIBANON / Riik LIIBANON / Xúpa: AIBANOS /
Country: LEBANON / Pays: LIBAN / Paese: LIBANO /
Valsts: LÍBÁNA / Šalis: LIBANAS / Ország: LIBANON /
Pajjiž: LIBANU / Land: LIBANON / Paňstwo: LIBAN / País:
LIBANO / Krajina: LIBANON / Država: LIBANON / Maa:
LIBANON / U n d : LIBANON";
„País: MARRUECOS / Země: MAROKO / Und:
MAROKKO / Land: MAROKKO / Riik: MAROKO / Xúpa:
MAPOKO / Country: MAROCCO / Pays: MAROC / Paese:
MAROCCO / Valsts: MAROKA / Šalis: MAROKAS /
Ország: MAROKKO / Pajjiž: MAROKK / Land: MAROKKO
/ Paňstwo: MAROKO / País: MARROCOS / Krajina:
MAROKO / Država: MAROKO / Maa: MAROKKO / U n d :
MAROCKO";

xxi)

„País: MÉXICO / Země: MEXIKO / Land: MEXICO / Land:
MEXIKO / Riik MEHHIKO / Xúpa: MEHIKO / Country:
MEXICO / Pays: MEXIQUE / Paese: MESSICO / Valsts:
MEKSIKA / Šalis: MEKSIKA / Ország: MEXIKO / Pajjiž:
MESSIKU / U n d : MEXICO / Paňstwo: MEKSYK / País:
MÉXICO / Krajina: MEXIKO / Država: MEHIKA / Maa:
MEKSIKO / U n d : MEXIKO";

xxii)

„País: MONGOLIA / Země: MONGOLSKO / Land: MONGOLIET / Land: MONGOLEI / Riik: MONGOOLIA /
Xúpa: MOrrOAIA / Country: MONGOLIA / Pays: MONGOLIE / Paese: MONGOLIA / Valsts: MONGOLIJA / Šalis:
MONGOLIJA / Ország: MONGOLIA / Pajjiž: MONGOLJA
/ U n d : MONGOLIE / Paňstwo: MONGOLIA / País: MON
GOLIA / Krajina: MONGOLSKO / Država: MONGOLIJA /
Maa: MONGOLIA / Land: MONGOLIET";
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xxiii)

„País: NICARAGUA / Země: NIKARAGUA / Land: NICA
RAGUA / Und: NICARAGUA / Riik: NICARAGUA /
Xúpa: NIKAPArOYA / Country: NICARAGUA / Pays:
NICARAGUA / Paese: NICARAGUA / Valsts: NIKARAGVA
/ Šalis: NIKARAGVA / Ország: NICARAGUA / Pajjiž:
NIKARAGWA / Und: NICARAGUA / Paňstwo: NIKARA
GUA / País: NICARAGUA / Krajina: NIKARAGUA /
Država: NIKARAGVA / Maa: NICARAGUA / Land: NICA
RAGUA";

xxiv)

„País: NUEVA ZELANDA / Země: N O V Ý Z É L A N D / Land:
NEW ZEALAND / Und: NEUSEELAND / Riik: UUSMEREMAA / Xúpa: NEA ZHAANAIA / Country: NEW
ZEALAND / Pays: NOUVELLE-ZÉLANDE / Paese: NUOVA
ZELANDA/ Valsts: JAUNZĚLANDE / Šalis: NAUJOJI
ZELANDIJA / Ország: ÚJ-ZÉLAND / Pajjiž: NEW ZEA
LAND / Land: NIEUW-ZEELAND / Paňstwo: NOWA
ZELANDIA / País: NOVA ZELÁNDIA / Krajina: N O V Ý
ZÉLAND / Država: NOVA ZELANDIJA / Maa: UUSI-SEELANTI / Land: NYA ZEELAND";

xxv)

„País: PANAMÁ / Země: PANAMA / Land: PANAMA
Und: PANAMA / Riik: PANAMA / Xúpa: nANAMAX
Country: PANAMA / Pays: PANAMA / Paese: PANAMA
Valsts: PANAMA / Šalis: PANAMA / Ország: PANAMA
Pajjiž: PANAMA / Land: PANAMA / Paňstwo: PANAMA
País: PANAMÁ / Krajina: PANAMA / Država: PANAMA
Maa: PANAMA / Und: PANAMA";

xxvi)

„País: PARAGUAY / Země: PARAGUAY / Und: PARA
GUAY / Und: PARAGUAY / Riik: PARAGUAY / Xúpa:
riAPArOYAH / Country: PARAGUAY / Pays: PARAGUAY /
Paese: PARAGUAY / Valsts: PARAGVAJA / Šalis: PARAGVAJUS / Ország: PARAGUAY / Pajjiž: PARAGWAJ / Land:
PARAGUAY / Paňstwo: PARAGWAJ / País: PARAGUAI /
Krajina: PARAGUAJ / Država: PARAGVAJ / Maa: PARA
GUAY / Land: PARAGUAY";

xxvii)

„País: PERU / Země: PERU / Land: PERU / Und: PERU /
Riik: PERUU / Xúpa: ITEPOY / Country: PERU / Pays:
PEROU / Paese: PERU / Valsts: PERU / Šalis: PERU /
Ország: PERU / Pajjiž: PERU / Land: PERU / Paňstwo:
PERU / País: PERU / Krajina: PERU / Država: PERU / Maa:
PERU / Land: PERU";

xxviii)

„País: PÁKISTÁN / Země: PÁKISTÁN / Land: PÁKISTÁN /
Land: PÁKISTÁN / Riik PÁKISTÁN / Xúpa: ÍTAKIZTAN /
Country: PÁKISTÁN / Pays: PÁKISTÁN / Paese: PÁKISTÁN
/ Valsts: PAKISTÁNA / Šalis: PAKISTANAS / Ország:
PAKISZTÁN / Pajjiž: PÁKISTÁN / U n d : PÁKISTÁN / Paň
stwo: PÁKISTÁN / País: PAQUISTÁO / Krajina: PÁKISTÁN
/ Država: PÁKISTÁN / Maa: PÁKISTÁN / U n d : PÁKI
STÁN";

xxix)

„País: RUMANÍA / Země: RUMUNSKO / Land: RUMAN
IEN / Land: RUMANIEN / Riik RUMEENIA / Xúpa:
POYMANIA / Country: ROMANIA / Pays: ROUMANIE /
Paese: ROMANIA / Valsts: RUMÁNIJA / Šalis: RUMUNIJA
/ Ország: ROMANIA / Pajjiž: RUMÁNIJA / U n d : ROEMENIĚ / Paňstwo: RUMUNIA / País: ROMÉNIA / Krajina:
RUMUNSKO / Država: ROMUNIJA / Maa: ROMANIA /
Land: RUMANIEN";

xxx)

„País: SIRIA / Země: SÝRIE / Land: SYRIEN / U n d :
SYRIEN / Riik: SÚURIA / Xúpa: SYPIA / Country: SYRIA /
Pays: SÝRIE / Paese: SIRIA / Valsts: SÍRIJA / Šalis: SIRIJA /
Ország: SZÍRIA / Pajjiž: SIRJA / Und: SYRI / Paňstwo:
SYRIA / País: SÍRIA / Krajina: SÝRIA / Država: SIRIJA /
Maa: SYYRIA / Land: SYRIEN";

/
/
/
/
/
/
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xxxi)

„País: TÚNEZ / Země: TUNISKO / U n d : TUNESIEN
Land: TUNESIEN / Riik TUNEESIA / Xúpa: TYNHZLA
Country: TUNISIA / Pays: TUN1SIE / Paese: TUNISIA
Valsts: TUNISIJA / Šalis: TUNISAS / Ország: TUNÉZIA
Pajjiž: TUNEŽIJA / Land: TUNESIĚ / Panstwo: TUNEZJA
País: TUNISIA / Krajina: TUNISKO / Država: TUNIZIJA
Maa: TUNISLA / U n d : TUNISIEN";

xxxii)

„País: TURKMENISTÁN / Země: TURKMENISTÁN / Land:
TURKMENISTÁN / Land: TURKMENISTÁN / Riik:
TURKMENISTÁN / Xwpa: TOYPKMENIZTAN / Country:
TURKMENISTÁN / Pavs: TURKMENISTÁN / Paese: TURK
MENISTÁN / Valsts: TURKMENIJA / Salis: TURKMĚNISTANAS / Ország: TURKMENISZTÁN / Pajjiž: TURKME
NISTÁN / Und: TURKMENISTÁN / Panstwo: TURKME
NISTÁN / País: TURQUEMENISTÁO / Krajina: TURKMÉNSKO / Država: TURKMENISTÁN / Maa: TURKMENISTÁN
/ Land: TURKMENISTÁN":
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KPATIA THZ riOYTKOZAABIAZ / Country: FEDERAL
REPUBLIC OF YUGOSLAVLA / Pays: YOUGOSLAVIE /
Paese: REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVIA / Valsts:
DIENVIDSLÁVIJA FEDERATIVA REPUBLIKA / Šalis:
JUGOSLAVIJA / Ország: J U G O S Z L Á V
SZÓVETSÉCI
KÓZTÁRSASÁG / Pajjiž: JUGOSLAVJA / Land: JOEGOSLAVIĚ / Panstwo: JUGOSLAWIA / País: REPÚBLICA
FEDERATIVA DA JUGOSLÁVIA / Krajina: FEDERATÍVNA
REPUBLIKA JUHOSLÁVIA ,' Država: ZVEZNA REPU
BLIKA JUGOSLAVIJA / Maa: IUGOSLAVIA / Land: JUGOSLAVIEN":

/
/
/
/
/
/

c)

V příloze se zrušují údaje pro tyto země:
Česká republika,
Kypr.
Lotyšsko,

xxxiii)

xxxiv)

xxxv)

„País: TURQUÍA / Země: TURECKO / U n d : TYRKIET /
Land: TURKEI / Riik TURCI / Xúpa: TOYPKIA / Country:
TURKEY / Pays: TURQUIE / Paese: TURCHIA / Valsts:
TURCIJA / Salis: TURKIJA / Ország: T Ó R Ó K O R S Z Á G /
Pajjiž: TURKIJA / U n d : TURKIJE / Panstwo: TURCJA /
País: TURQUIA / Krajina: TURECKO / Država: TURCIJA /
Maa: TURKKI / Land: Turkiet":
„País: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA / Země: SPOJENÉ
STÁTY AMERICKÉ / U n d : AMERIKAS FORENEDE STATER / Land: VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA /
Riik: AMEERIKA UHENDRIIGID / Xúpa: HNOMENEZ
riOAITEIEZ THZ AMEPIKHZ / Country: UNITED STATES
OF AMERICA / Pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE / Paese:
STATI UMTI D'AMERICA / Valsts: AMERIKAS SAVIEN O T Á S \'ALSTIS / Šalis: JUNGTINĚS AMERIKOS VALSTIJOS / Ors;:ág: AMERIKAI EGYESULT ÁLLAMOK / Pajjiž:
STATI UNÍTI TA' L-AMERIKA / U n d : VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA / Panstwo: STANY ZJEDNOCZONE
AMERYKI ' País: ESTADOS UNIDOS DA AMERICA / Kra
jina: SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ / Država: ZDRUŽENE
DRŽAVĚ AMERIKE / Maa: AMERIKÁN YHDYSVALLAT /
Land: FÓRENTA STATERNA";
„País: UCRANIA / Země: UKRAJINA / U n d : UKRAINE /
Land: UKRAINE / Riik UKRAINA / Xúpa: OYKPANIA /
Countrv: UKRAINE / Pays: UKRAINE / Paese: UCRAINA /
Valsts: UKRAINA / Šalis: UKRAINA / Ország: UKRAJNA /
Pajjiž: UKRAJNA / U n d : OEKRAÍNE / Panstwo:
UKRAINA / País: UCRÁNIA / Krajina: UKRAJINA /
Država:

xxxvi)

xxxvii)

UKRAflSA

/ Maa:

U K R A I N A / Land: U K R A I N A " :

„País: URUGUAY / Země: URUGUAY / Land: URUGUAY /
Land: URUGUAY / Riik URUGUAY / Xúpa: OYPOYTOYAH
/ Country: URUGUAY / Pays: URUGUAY / Paese URU
GUAY / Valsts: URUGVAJA / Šalis: URUGVAJUS / Ország:
URUGUAY / Pajjiž: URUGWAJ / Land: URUGUAY / Pan
stwo: URUGWAJ / País: URUGUAI / Krajina: URUGUAJ /
Država: URUGVAJ / Maa: URUGUAY / Land: URUGUAY":
„País: UZBEKISTÁN / Země: UZBEKISTÁN / Land: USBEKISTAN / Land: USBEKISTAN / Riik: USBEKISTAN /
Xúpa: OYZMTIEKIZTAN / Country: UZBEKISTÁN / Pays:
OUZBÉKISTAN / Paese: UZBEKISTÁN / Valsts: UZBEKIJA
/ Šalis: UZBEKISTANAS / Ország: ÚZBEGISZTÁN / Pajjiž:
UZBEKISTÁN / Land: OEZBEKISTAN / Panstwo: UZBE
KISTÁN / País: UZBEQUISTÁO / Krajina: UZBEKISTÁN /
Država: UZBEKISTÁN / Maa: UZBEKISTÁN / Land: UZBE
KISTÁN":

xxxviii) „País: REPÚBUCA FEDERATIVA DE YUGOSLAVLA /
Země: SVAZOVÁ REPUBLIKA JUGOSLÁVIE / Land:
JUGOSLAMEN / Land: JUGOSLAWISCHE REPUBLIK /
Riik: JUGOSLAAVIA / Xúpa: OMOZnONAIAKH AHMO-

Litva.
Maďarsko,
Polsko,
Slovenská republika.
71.
31999 D 0710: Rozhodnutí Komise 1999/710/ES ze dne
15. října 1999, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve
třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz mletého masa
a masných polotovarů (Úř. věst. L 281. 4.11.1999. s. 82), ve znění:
—

32000 D 0079: rozhodnutí Komise 2000/79/ES
20.12.1999 (Úř. věst. L 30. 4.2.2000, s. 39),

ze

dne

—

32000 D 0252: rozhodnutí Komise 2000/2 52/ES
17.3.2000 (Úř. věst. L 78, 29.3.2000, s. 28),

ze

dne

—

32000 D 0430: rozhodnutí Komise 2000/430/ES ze dne 6.7.2000
(Úř. věst. L 170, 11.7.2000, s. 14),

—

32001 D 0336: rozhodnutí Komise 2001/336/ES
18.4.2001 (Úř. vést. L 120, 28.4.2001, s. 39).

a)

V příloze se název a odkazy nahrazují tímto:
„ANEXO —

PŘÍLOHA —

ilAPAPTHMA —

ANNEX —

BILAG —

ANHANG —

ANNEXE —

ze

dne

LISA

ALLEGATO —

—

PlELl-

KUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BILAGE —
ZALACZNIK — ANEXO — PŘÍLOHA — PR1LOGA — LITTE —
BILAGA
LIŠTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / SEZNAM ZAŘÍZENÍ /
LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER BETRIEBE /
ETTEVÓTETE LOETELU / IlINAKAZ TON ErKATAZTAZEQN / LIST
OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS / ELENCO
DEGLI STABILIMENTI / U Z N Ě M U M U SARAKSTS / (MONIU
SARAŠAS / LÉTESÍTMÉNYLISTA / LIŠTA TA' L-ISTABILIMENTI /
LIJST VAN BEDRIJVEN / LIŠTA Z A K L A D Ó W / LIŠTA DOS ESTABELECIMENTOS / ZOZNAM PREVÁDZKARNI / SEZNAM OBRATOV / LUETTELO LAITOKSISTA / FÓRTECKNING ÓVER
ANLÁGGNINGAR
Producto: carne picada y preparados de carne / Výrobek: mleté
maso a masné polotovary / Produkt: hakket kod og tilberedt kod /
Erzeugnis: Hackfleisch/Faschiertes und Fleischzubereitungen /
Toode: hakkliha ja túkilihast tooted / Llpoióv: KIUÚSEC. KOI rapaOKCuáauaia Kpéaxoc / Product: minced meat and meat preparations
/ Produit: viandes hachées et preparations de viande / Prodotto:
carni machinate e preparazioni di carne / Produkts: malta ga]a un
gajas izstrádájumi / Produktas: Smulkinta mésa ir mésos pusgami-
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niai /Termélc darált hús és húskészítmények / Prodott: ikkappuljat
u prodotti tal-laham ippreparati / Product: gehakt vlees en vleesbereidingen / Produkt: Mieso mielone i wyroby miesne nie poddané
obróbce termicznej / Produto: carnes picadas e preparados de carnes / Produkt: mleté maso a masové přípravky / Proizvod: mleto
meso in mesni pripravki / Tuote: jauhettu liha ja lihavalmisteet /
Varuslag: malet kótt och kóttberedningar
1

2

3

4

5

=

Lánder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2
Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfiillen.
Nóukogu otsuse 95/408/EU artikli 2 lóike
nóuetele vastavad riigid ja ettevótted.

Referencia nacionál / Národní kód / National reference /
Nationaler Code / Rahvuslik viide / EOvucóc, apiduóc;
EVicpwTqí / National reference / Reference nationale / Riferimento nazionale / Nacionála noráde / Nacionaliné nuoroda
/ Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Natio
nale code / Kod krajowy / Referencia nacionál / Národný
odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi /
Nationell referens

Countries
and
establishments
complying
with all
requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/
EC.
Pays et établissements remplissant 1'ensemble des dispositions de 1'article 2, paragraphe 1, de la decision 95/408/CE
du Conseil.
Paesi e stabilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni
delFarticolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/408/CE del
Consiglio.

= Ciudad / Město / By / Stadt / Unn / nó\n / Town / Ville /
Cittá / Pilsěta / Miestas / Város / Belt / Stád / Miasto /
Cidade / Město / Kraj / Kaupunki / Sud

=

1 kóikidele

Xwpec ícai £YK<rta<náoa<; nou nXnpoův TM; TipounoSéotK; TOU
áp9pou 2 TiapáYpcupoc. 1 Tne. anó<paanc 95/408/EK TOU
XuufiouXíou.

= Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Ovoua cyKaiáOTaanc, / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas
/ Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Názov / Ime / Nimi
/ Namn

=

23.9.2003

Valstis un uzněmumi, kuri atbilst Padomes
95/408/EK 2. panta 1. punkta prasíbám.

Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / rkpioxn /
Region / Region / Regione / Regions / Regionas / Régió /
Regjun / Regio / Region / Regiáo / Kra] / Regija / Alue /
Region

Lěmuma

Šalys ir jmonés, atitinkančios visus Tarybos sprendimo
95/408/EB 2 straipsnio 1 dalies reikalvimus.
Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfdelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének

Actividad / Č i n n o s t / Aktivitet / Tátigkeit / Tegevusvald-

(1) bekezdésében foglalt kóvetelményeknek

kond / EiSoc EVKaTáoraonc / Activity / Activité / Attivitá /
Darbiba / Veikla / Tevékenység / Attivitá / Activiteit /
Rodzaj dzialalnošci / Activiďade / Činnost' / Dejavnost /
Toimintamuoto / Verksamhet

Pajjiži u stabilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta'
1-Artiklu 2(1) tad-Dečižjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

MM = Carne picada / Mleté maso / Hakket kod / Hackíleisch/
Faschiertes / Hakkliha / KiuóŠcv / Minced meat / Viandes
hachées / Cami macinate / Malta gaja / Smulkinta mésa /
Darált hús / Ikkappuljat / Vleesbereidingen / Mieso mielone
/ Carnes picadas / Mleté maso/ Mleto meso / Jauhettu liha
/ Malet kótt

Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden
van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de
Raad.

MP = Preparados dje carne / Masné polotovary / Tilberedt kod j
Fleischzuberqitungen / Tiikilihast tooted / IlapaoKcuáqiaTa
Kpétnoc / Mejit preparations / Préparations de viande / Preparazioni di tarni / Gajas izstradajumi / Mésos pusgaminiai
/ Elókészített húsok / Preparazzjonijíet tal-laham / Vleesbe
reidingen / Wyroby miesne nie poddané obróbce termicz
nej / Preparados de carnes / Masové přípravky / Mesni pri
pravki / Raakalihavalmisteet / Kóttberedningar

Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigéncias
do n.° 1 do artigo 2.° da Decisao 95/408/CE do Conselho.

6

Paňstwa i základy spemiajace wszystkie wymagania art. 2
ust. 1 decyzji Rady 95/408/WE.

Krajiny a prevádzkárne spíňajúce všetky požiadavky článku
2 ods. 1 rozhodnutia Rady 95/408/ES.
Državě in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz člena 2(1)
Odločbe Světa 95/408/ES.

= Menciones especiales / Zvláštní poznámky / Saerlige
bemaerkninger / Besondere Bemerkungen / Erimárkused /
EISIKĚC; TTapaTnpqoctc. / Speciál remarks / Mentions spéciales
/ Note particolari / Ipašas atzimes / Specialios pastabos /
Kiilónleges megjegyzések / Rimarki spečjali / Bijzondere
opmerkingen /' Uwagi szczególne / Menijóes especiais /
Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja
/ Anmárkningar

Neuvoston páatóksen 95/408/EY 2 artiklan
kaikki vaatimukset táyttávát maat ja laitokset.

Lánder och anlággningar som uppfyller alla krav i artikel
2.1 i rádets beslut 95/408/EG."

b)
7

= Países y establecimientos que cumplen

todos los

1 kohdan

V příloze se názvy tabulek nahrazují tímto:

requisitos

del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del
Consejo.
Země a zařízení, které splňují všechny požadavky čl. 2
odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.
Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i
artikel 2, stk. 1,1 Rádets beslutning 95/408/EF.

i)

..País: ARGENTINA / Země: ARGENTINA / Land: ARGENTINA
/ Land: ARGENTINIEN / Riik: ARGENTHNA / Xúpa: APrENTINH / Country: ARGENTINA / Pays: ARGENTINĚ / Paese:
ARGENTINA / Valsts: ARGENTINA / Salis: ARGENTINA /
Ország: ARGENTINA / Pajjiž: ARGENTINA / Land: ARGEN
TINĚ / Paňstwo: ARGENTYNA / País: ARGENTINA / Krajina:
ARGENTINA / Država: ARGENTINA / Maa: ARGENTHNA /
Land: ARGENTINA";

23.9.2003

ii)

„País: BRASIL / Země: BRAZÍLIE / Land: BRASILIEN / Land:
BRASILIEN / .^ik: BRASIIL1A / Xúpa: BPAZIAIA / Country:
BRAZIL / Pays BRÉSIL / Paese: BRASILE / Valsts: BRAZÍLIJA ,
Šalis: BRAZÍLIA / Ország: BRAZÍLIA / Pajjiž: BRAŽIL / Land:
BRASILIĚ / Paňstwo: BRAZYLIA / País: BRASIL / Krajina:
BRAZÍLIA / Država: BRAZÍLIJA / Maa: BRASILIA / Land:
BRASILIEN";

73.
32000 L 0075: Směrnice Rady 2000/75/ES ze dne 20. listopadu
2000, kterou se stanoví zvláštní ustanovení týkající se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí (Úř. vést. I 32"\ 22.12.2000, s. 74)
a)

Nadpis přílohy IA se nahrazuje tímto:
„LIŠTA DE LOS LABORATORIOS
CATARRAL OVINA

iii) -País: CHILE / Země: CHILE / Land: CHILE / Land: CHILE /
Riik: TŠIILI / Kupa: XL\H / Country: CHILE / Pays: CHILI /
Paese: CILE / \alsts: CÍLE / Šalis: ČILÉ / Ország: CHILE / Pajjiž:
ČILf / Land: CHILI / Paňstwo: CHILE / País: CHILE / Krajina:
CHILE / Država: ČILE / Maa: CHILE / Land: CHILE":

NACIONALES DE LA FIEBRE

SEZNAM N Á R O D N Í C H LABORATOŘÍ PRO KATARÁLNÍ
HOREČKU OVCÍ
LISTE OVER NATIONALE LABORATORIER FOR BLUETONGUE
LISTE DER FUR DIE BLAUZUNGENKRANKHEIT
NATIONALEN LABORATORIEN

iv) „País: ISRAEL / Země: IZRAEL / Land: ISRAEL / Und: ISRAEL
/ Riik: IISRAEL ; Xúpa: IZPAHA / Country: ISRAEL / Pays:
ISRAEL / Paese: ISRAELE / Valsts: IZRAĚLA / Šalis: IZRAELIS
/ Ország: IZRAEL / Pajjiž: IZRAEL / Land: ISRAEL / Paňstwo:
IZRAEL / País: ISRAEL / Krajina: IZRAEL / Država: IZRAEL ,
Maa: ISRAEL / Land: ISRAEL";

v)
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ZUSTÁNDIGEN

RAHVUSLIKE BLUETONGUE LABORATOORIUMIDE LOETELU

KATAAOrOX E0NIKON EPI"AXTHPIQN riA TON KATAPPOOKO
nYPETO TOY nPOBATOY

„País: NUEVA ZELANDA / Země: NOVÝ ZÉLAND / Land:
NEW ZEALAND / Land: NEUSEELAND / Riik UUS-MEREMAA / Xúpa: NEA ZHAANAIA / Country: NEW ZEALAND /
Pays: NOUVELLE-ZÉLANDE / Paese: NUOVA ZELANDA /
Valsts: JALíNZi.LANDE / Šalis: NAUJOJI ZELANDIJA / Ország:
ÚJ-ZÉLAND / Pajjiž: NEW ZEALAND / Land: NIEUW-ZEELAND / Paňsf.vo: NOWA ZELANDIA / País: NOVA ZELÁNDIA / Krajina: N O \ Ť ZÉLAND / Država: NOVA ZELANDIJA /
Maa: UUSI-SEELANTI , Land: NYA ZEELAND":

LIST OF THE NATIONAL BLUETONGUE LABORATORIES
LISTE DES LABORATOIRES NAT10N.AUX POUR LA FIĚVRE
CATARRHALE DU MOUTON
ELENCO DEI LABORATOŘI NAZIONALI PER LA FEBBRE
CATARRALE DEGLI OVINI
N A C I O N Á L O INFEKCIOZÁ KATARÁI.Á D R U D Ž A
DLAGNOSTIKAS LABORATOR1JU SARAKSTS

vi) „País: RUMANÍA / Země: RUMUNSKO / Land: RUM/ENIEN /
Land: RUMANIEN . Riik: RUMEENIA / Xúpa: POYMANIA /
Country: ROMANIA / Pays: ROUMANIE / Paese: ROMANIA /
Valsts: RUMÁNIJA / Šalis: RUMUNIJA / Ország: ROMANIA /
Pajjiž: RUMÁNIJA / Land: ROEMENIÉ / Paňstwo: RUMUNIA /
País: ROMÉNIA . Krajina: RUMUNSKO / Država: ROMUNIJA /
Maa: ROMANI A / Land: RUMANIEN":

NACIONALINIU MĚLYNOJO LIEŽUVIO LIGOS LABORATORIjU
SA.RAŠAS'

;

A KÉKNYELV BETEGSÉG DIAGNOSZTIZÁLÁSÁRA KIJELÓLT
NEMZETI LABORATÓRIUMOK
LIŠTA TAL-LABORATORJI NAZZIONALI GHALL-BLUETONGUE

vii) „País: TAILANJ3IA / Země: THAJSKO / Land: THAILAND /
Land: THAILAND ,. Riik: TAI / Xúpa: TAÍAANAH / Country:
THAILAND / Pays: THAILANDE / Paese: TA1LANDIA / Valsts:
TAIZEME 1 Šalis: TAILANDAS / Ország: THAIFÓLD / Pajjiž:
TAJLANDJA / Land: THAILAND / Paňstwo: TAJLANDIA /
País: TAILANDIA / Krajina: THAJSKO / Država: TAJSKA /
Maa: THAIMAA / Land: THAILAND":

LIJST VAN DE NATIONALE LABORATORIA VOOR
BLUETONGUE
LIŠTA LABORATORIÓW KRAJOWYCH DO DIAGNOSTYKI
CHOROBY NIEBIESKIEGO JEZYKA
LIŠTA DOS LABORATORIOS NACIONAIS EM RELACÁO Á

c)

FEBRE C A T A R R A L OVINA

V příloze se zrušují údaje pro tyto země:

SEZNAM NACIONALNIH LABORATORIJEV ZA BOLEZEN
MODRIKASTEGA JEZIKA

Česká republika,

ZOZNAM N Á R O D N Ý C H LABORATÓRIÍ PRE ZHUBNU
KATARÁLNU H O R Ú Č K U OVIEC (BLUETONGUE)

Madarsko,
Polsko,

LUETTELO KANSALLISISTA LAMPAAN BLUETONGUE-TAUTIA
VARTEN NIMETYISTÁ LABORATORIOISTA

Slovenská republika.

72.
32000 D 0050: Rozhodnutí Komise 2000/50/ES ze dne
17. prosince 1999 o minimálních požadavcích na kontrolu chovných
hospodářství (Úř. věst. I 19, 25.1.2000.S. 51).

FÓRTECKNING ÓVER NATIONELLA LABORATORIER FÓR
BLUETONGUE"
b)

V příloze IA se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:
„Česká republika:

V článku 2 se doplňuje nová věta. která zní:

„Za Českou republiku, Estonsko. Kypr. Lotyšsko, Litvu, Maďarsko.
Maltu, Polsko. Slovinsko a Slovensko musí být zpráva předložena
poprvé do 30. dubna 2006."

Institute for Animal Health
Pirbright Laboratory
Ash Road. Pirbright
Woking
Surrey GU24 ONF
United Kingdom"
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dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:
„Estonsko:
Veterinaar- ja Toidulaboratooríum
Kreutzwaldi 30
51006 Tartu"
dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:
-Kypr

23.9.2003

74.
32000 D 0085: Rozhodnutí Komise 2000/85/ES ze dne
21. prosince 1999, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz
produktů rybolovu a produktů akvakultury pocházejících z Lotyšska
(Úř. vést. L 26, 2.2.2000, s. 21).
Rozhodnutí 2000/85/ES se zrušuje.
75.
32000 D 0087: Rozhodnutí Komise 2000/87/ES ze dne 21.
prosince 1999, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz pro
duktů rybolovu a produktů akvakultury pocházejících z Litvy (Úř. vést.
L 26, 2.2.2000, s. 42).
Rozhodnutí 2000/87/ES se zrušuje.

EpYCtonÍpio Avcupopóc. yva Ttc. AOQEVEIEC, xuv Zátav,
KTrpvurrpiKÉc Ymjpcoio;
1417 AcuKbxria
(National Reference Laboratory for Animal Health,
Veterinary Services,
CY-1417 Nicosia)

76.
32000 D 0159: Rozhodnutí Komise 2000/159/ES ze dne
8. února 2000 o prozatímním schválení plánů třetích zemí týkajících
se reziduí podle směrnice Rady 96/23/ES (Úř. věst. L 51, 24.2.2000,
s. 30), ve znění:
—

32001 D 0487: rozhodnutí Komise 2001/487/ES
18.6.2001 (Úř. věst. L 176, 29.6.2001, s. 68),

ze

dne

—

32002

ze

dne

Lotyšsko:
Valsts veterinármedicinas diagnostikas centrs
Lejupes iela 3
LV-1076 Riga
Litva:

D

0336:

rozhodnutí

Komise

2002/336/ES

25.4.2002 (Úř. věst. L 116, 3.5.2002, s. 51).
V příloze se zrušují údaje pro tyto země:
Česká republika,

Nacionaliné veterinarijos laboratorija
J. Kairiúkščio g. 10
LT-2021 Vilnius"
dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

Estonsko,
Kypr,
Lotyšsko,
Litva,

„Maďarsko:
Madarsko,
Országos Állategészségugyi Intézet (OÁI) Pf. 2.
Tábomok u. 2.
H-1581 Budapešť

Malta,
Polsko,

Maka:

Slovinsko,

Istituto Zooprofilatico dell'Abruzzo e Molise
Via Campo Boario
IT-64100 Teramo"
:

dále, mezi údaje pro; Rakousko a Portugalsko:
.Polsko:

Slovensko.
77.
32000 D 0284: Rozhodnutí Komise 2000/284/ES ze dne
31. března 2000, kterým se stanoví seznam schválených insenťnačních
stanic pro dovoz spermatu koňovitých ze třetích zemí a kterým se
mění rozhodnutí 96/539/ES a 96/540/ES (Úř. věst L 94, 14.4.2000,
s. 35), ve znění:
—

32000 D 0444: rozhodnutí Komise 2000/444/ES ze dne 5.7.2000
(Úř. věst. L 179. 18.7.2000, s. 15),

—

32000 D 0790: rozhodnutí Komise 2000/790/ES
30.11.2000 (Úř. věst. L 314, 14.12.2000, s. 32),

ze

dne

—

32001 D 0169: rozhodnutí Komise 2001/169/ES
16.2.2001 (Úř. věst. L 60, 1.3.2001, s. 62),

ze

dne

—

32001 D 0392: rozhodnutí Komise 2001/392/ES ze dne 4.5.2001
(Úř. věst. L 138, 22.5.2001, s. 22),

—

32001 D 0612: rozhodnutí Komise 2001/612/ES
20.7.2001 (Úř. věst. L 214, 8.8.2001, s. 51),

ze

dne

Slovensko:

—

32001 D 0734: rozhodnutí Komise 2001/734/ES
11.10.2001 (Úř. věst. L 275, 18.10.2001, s. 19),

ze

dne

Institute for Animal Health Pirbright Laboratory
Ash Road, Pirbright Woking Surrey GU24 ONF
United Kingdom".

—

32002 D 0073: rozhodnutí Komise 2002/73/ES ze dne 30.1.2002
(Úř. věst. L 33, 2.2.2002, s. 18),

Laboratorium Zakladu Wirusologii Paňstwowego Instytutu
Weterynaryjnego
|
AL Partyzantów 57 i
PL-24-100 Pulawy" |
dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:
„Slovinsko:
Naáonalni veterinarski institut,
Gerbičeva 60
SI-1000 Ljub^ana
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—

32002 D 029^: rozhodnutí Komise 2002/297/ES
10.4.2002 (Úř. věst. L 101. 17.4.2002, s. 46),

—

32002 D 0339: rozhodnutí Komise 2002/339/ES ze dne 2.5.2002
(Úř. věst. L 116, 3.5.2002, s. 63).

—

32002 D 0416: rozhodnutí Komise 2002/416/ES ze dne 6.6.2002
(Úř. věst. L 150. 8.6.2002. s. 56),

—

32002 D 0 76: rozhodnutí Komise 2002/776/ES
3.10.2002 (Úř. věst. L 2 6 . 4.10.2002, s. 30).
T

ze

ze

dne

.

Numero de autorización — Číslo schválení — Godkendelsesnummer — Registriemummer — Tunnustusnumber —
Api9póc čyKpioT|c — Approval number — Numero ďagrément
— Numero di riconoscimento — AtzTšanas numurs — Patvirtinimo numeris — A múkódési engedély száma — Numru ta'
1-approvazzjoni — Registratienummer — Numer zatwierdzenia — Numero de aprovacáo — Číslo schválenia — Veterinarska številka odobritve — Hyváksyntánumero — Godkánnandenummer

8.

Fecha de la autorización — Datum schválení — Godkendelsesdato — Zulassungsdatum — Tunnustamise kuupáev — Hpfpopnvia Évicpicnic — Approval datc — Date ďagrément —
Data di approvazione — Atzlšanas datums — Patvirtinimo
data — A múkódési engedély kiadásának dátuma — Data ta'
1-approvazzjoni — Datum van erkenning — Data zatwierdzenia — Data da aprovacáo — Datum schválenia — Datum
odobritve — Hyváksyntápáivá — Datum fór godkánnandet".

7

dne

T

a)

V příloze se název a odkazy nahrazují tímto:
„ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA —
ITAPAPTHMA — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BILAG E —
ZALACZNIK — ANEXO — PŘÍLOHA — PRILOGA — LITTE —
BILAGA
1.

b)
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V příloze se zrušují údaje pro tyto země:
Česká republika.

Versión — Yer::e — Udgave — Fassung vom — Versioon —
EK&oon, — \ en ion — Version — Versione — Versija — Versija — Változat — Veržjoni — Versie — Wersja — Versáo —
\'erzia — Verzi a — Tilanne — Version

Estonsko,
Kypr,

2.

3.

4.

Código ISO — Kód ISO — ISO-kode — ISO-Code — ISOkood — KIÚOIKÓC ISO — ISO-code — Code ISO — Codice
ISO — ISO sta idarts — ISO kodas — ISO-kód — Kodiči ISO
— ISO-code — Kod ISO — Código ISO — Kód ISO — ISOkoda — ISO-kcodi — ISO-kod

Lotyšsko,
Litva,
Maďarsko,

Tercer país — Třetí země — Tredjeland — Drittlanl — Kolmas riik — Tpř.T) vúpct — Third country — Pays tiers — Paese
terzo — Trešá valsts — Trečioji šalis — Harmadik ország —
Pajjiž terz — Derde land — Kraj trzeci — País terceiro — Tretia krajina — Tretja država — Kolmas maa — Tredje land
Nombre del c e i t r o autorizado — Název schválené stanice —
Den godkendte stations navn — Name der zugelassenen
Besamungsstati jn — Tunnustatud seemendusjaama nimi —
Ovoua xou cvKi-Kpiutvou KÉVTOOU — Name of approved centre
— Nom du centre agréé — Nome del centro riconosciuto —
Atzíta centra nosaukums — Patvirtinto centro pavadinimas —
Az engedélyezett állomás neve — Isem tač-čentru approvat —
Naam van het erkende centrum — Nazwa zatwierdzonej stacji
produkcji našit nia — Nome do centro aprovado — Názov
schválenej stanice — lme odobrenega osemenjevalnega središča- Hyváksytyn aseman nimi — Tjurstationens namn

Malta.
Polsko,
Slovinsko,
Slovenská republika.
c)

V příloze se poznámka pod čarou (a) nahrazuje tímto:
„( ) Código provisional que no afccta a la denominación definitiva
del país que será asignada cuando concluyan las negociaciones
en curso en las Naciones Unidas — Prozatímní kód, kterým
není dotčeno konečné označení země. které bude přiřazeno
po ukončení jednání probíhaiícího v OSN — orelebig kode,
som ikke foregriber den endelige betegnelse af landet. der skal
a

tildeles, nár de igangvacrendc lorhandlinger i FN er afsluttet —

5.

Dirección del centro autorizado — Adresa schválené stanice
— Den godkendte stations adresse — Anschrift der
zugelassenen Eesamungsstation — Tunnustatud seemendus
jaama aadress — AUTU9IAOT| TOU C Y P H *
Ktvrpou —
Address of approved centre — Adresse du centre agréé —
Indirizzo del centro riconosciuto — Atzíta centra adrese —
Patvirtinto centro adresas — Az engedélyezett állomás címe
— Indirizz tač-čentru approvat — Adres van het erkende cen
trum — Adres zatwierdzonej stacji produkcji nasienia —
Endereco aprovado — Adresa schválenej stanice — Naslov
odobrenega osemenjevalnega središča — Hyváksytyn aseman
osoite — Tjurstationens adress
KEK

6.

t

vou

Autoridad competente en materia de autorización — Příslušný
schvalující
orgán
—
Godkendelsesmyndighed
—
Zulassungsbehórde — Tunnustuse andnud járelevalveasutus —
Ey^pivouGa apxn — Approving authority — Autoritě ďagrément — Autorita che rilascia il riconoscimento — Iestáde,
kura veic atzíšmu — Patvirtinanti institucija — Engedélyezó
hatóság — Awtoritá ta' 1-approvazzjoni — Autoriteit die de
erkenning heef: verleend — Organ zarwierdzajqcy — Autoridade de aprovacáo — Schvalujúci orgán — Pristojni organ za
odobritev — Hyváksyntáviranomainen — Godkánnandemyndighet

Provisorischer Code,
der in
nichts
der
endgúltigen
Bezeichnung des Landes vorgreift, die bei Schlussfolgerung der
momentan
laufenden
Verhandlungen
in
diesem
Zusammenhang
im Rahmen
der Vereinten
Nationen
genehmigt wird — Ajutine kood, mis ei mójuta lóplikku
nimetust, mis omistatakse riigile peale Uhinenud Rahvaste
"Organisatsioonis kaimasolevate lábiráákimiste lóppu
—
ílpOOWpiVÓC Kd)5lKÓC 7IOU OEV ETiqpEáCci TOV OptOTIKÓ TÍTXO TT|C

Xwpac nou 9a 5o9ri urtá tny nEpárwoT) TWV oianpaYuaTEÚaeuv
nou npaYuaTonoioúvrai tm TOU napóvtoc ora HvwuÉva 'E9vq —
Provisional code that does not affect the definitivě
denomination of the country to be attributed aftcr the
conclusión of the negotiations currently taking pláce in the
United Nations — Code provisoire ne préjugeant pas de la
denomination definitivě du pays qui sera arrétée á 1'issue des
négociations en cours dans le cadre des Nations unies —
Codice prowisorio senza effetti sulla denominazione definitiva
del paese che sará attribuita dopo la conclusione dei negoziati
in corso presso le Nazioni Unitě — Pagaidu kods, kurs nckádá
veidá neietekmě galigo valsts nomenklaturu, kura tiks apstiprináta Apvienoto Náciju Organizácijas ietvaros pašlaik notiekošo sarunu rezultátá — Laikinas kodas, neturésiantis jtakos
pastoviai šalies terminologijai, kuri bus nustatyta pasibaigus
šiuo metu vykstančioms deryboms Jungtinése Tautose — Ide-
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iglenes kód/amely nem befolyásolja az ország azon végleges
elnevezését, amelyet az ENSZ-ben folytatott jelenlegi tárgyalások lezárását kóvetóen hagynak jóvá — Kodiči provižorju
li ma jaffetwawx id-denorriinazzjoni definittiva tal-pajjiž filkonklužjoni tan-negozjati li ghaddejjin bhalissa fi hdan il-Gnus
Maghquda — Voorlopige code die geen gevolgen heeft voor
de definitieve benaming die aan het land wordt gegeven op
grond van de onderhandelingen die momenteel in het kadeř
van de Verenigde Naties worden gevoerd — Tymczasowy kod,
który w ostateczny sposób nie przesadza o nazewnictwie
krajů, zostanie uzgodniony w nastepstwie aktualnie trwajacych negocjacji w tym na fórum ONZ — Código provisório
que náo afecta a denominacáo definitiva do país a ser atribuída após a conclusao das negociacfes actualmente em curso
nas Nacpeš Unidas — Dočasný kód, ktorým nie je dotknuté
označenie tejto krajiny, ktoré jej bude přidělené po ukončení
rokovaní prebiehajúcich v súčasnosti v OSN — Začasna koda,
ki ne vpliva na končno poimenovanje državě in bo dodeljena
po zaključku pogajanj, ki trenutno potekajo v Združenih
narodih — Váliaikainen koodi, joka ei vaikuta maan lopulliseen nimeen, joka annetaan tállá hetkellá Yhdistyneissá Kansakunnissa meneilláán olevien neuvottelujen páátteeksi — Provisorisk kod som inte páverkar det slutgiltiga landsnamnet som
skali anges nár de págáende fórhandlingarna i Fórenta nationerna slutfórts."

d)

b)

23.9.2003

V příloze II se zrušují údaje pro tyto země:
Česká republika,
Estonsko,
Kypr,
Lotyšsko,
Litva,
Maďarsko,
Polsko.
Slovinsko,
Slovenská republika.

79.
32000 D 0609: Rozhodnutí Komise 2000/609/ES ze dne
29. září 2000 o veterinárních a hygienických podmínkách a veteri
nárních osvědčeních pro dovoz farmových ptáků z nadřádu běžci
a o změně rozhodnutí 94/85/ES, kterým se stanoví seznam třetích
zemí, z nichž členské státy povolují dovoz čerstvého drůbežího masa
(Úř. věst. L 258, 12.10.2000, s. 49), ve znění:

V příloze se poznámka pod čarou (b) nahrazuje tímto:
—
„( ) Sólo esperma precedente de caballos registrados — Pouze
sperma odebrané od registrovaných koní — Kun saed fra registrerede heste — Nur Samen von registrierten Pferden —
Ainult registreeritud hobustelt kogutud sperma — Móvo
oxépua nov au\Xéx9r|K£ anó KaraYCYpauuévouc ÍTITIOUC — Only
semen collected from registered horses — Sperme provenant
uniquement de chevaux enregistrés — Solamente sperma raccolto da cavalli registrati — Tikai no registrětiem zirgiem
ieguta sperma — Tiktai sperma surinkta iš registruottj
arkliu —
Kizárólag nyilvántartott lovaktól begyújtótt
sperma — Sperma migbura minn žwiemel registrati biss —
Enkel sperma verzameld van geregistreerde paarden —Tylko
nasienie pochodzace od zarejestrowanych koni — Apenas
semen colhido de cavalos registados — Iba semeno registro
vaných koní — Le seme, pridobljeno od registriranih konj —
Ainoastaan reldsteróidyistá hevosista kerátťy siemenneste —
Bára sperma insamlad frán registrerade hástar."

32000 D 0782: rozhodnutí Komise 2000/782/ES ze
8.12.2000 (Úř. věst. L 309, 9.12.2000. s. 37).

dne

b

78.
32000 D 0585: Rozhodnutí Komise 2000/585/ES ze dne
7. září 2000, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky
a veterinární osvědčení pro dovoz masa volně žijící a farmové zvěře
a králičího masa ze třetích zemí a kterým se zrušují rozhodnutí
Komise 97/217/ES, 97/218/ES, 97/219/ES a 97/220/ES (Úř. věst. L 251,
6.10.2000, s. 1), ve zněm:

—

32001 D 0640: rozhodnutí Komise 2001/640/ES ze dne 2.8.2001
(Úř. věst. L 223, 18.8.2001, s. 28),

—

32001 D 0736: rozhodnutí Komise 2001/736/ES
17.10.2001 (Úř. věst. L 275, 18.10.2001, s. 32),

ze

—

32002 D 0219: rozhodnutí Komise 2002/219/ES ze dne 7.3.2002
(Úř. věst. L 72, 14.3.2002, s. 27),

—

32002 D 0646: rozhodnutí Komise 2002/646/ES
31.7.2002 (Úř. věst. L 211, 7.8.2002, s. 23).

a)

V příloze I se zrušují údaje pro Českou republiku.

ze

dne

dne

V příloze 1 se zrušují údaje pro tyto země:
Česká republika,
Kypr,
Litva,
Maďarsko,
Polsko,
Slovinsko,
Slovensko.
80.
32000 D 0676: Rozhodnutí Komise 2000/676/ES ze dne.
20. října 2000, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz
produktů rybolovu pocházejících z Polska (Úř. věst. L 280, 4.11.2000,
s. 69).
Rozhodnutí 2000/676/ES se zrušuje.
81.
32000 R 1760: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a regis
trace skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa
a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 (Úř. věst. L 204, 11.8.2000,
s. 1):
a)

V čl. 4 odst. 1 prvním pododstavci se za první větu vkládá nová
věta, která zní:
„Všechna zvířata v hospodářství v České republice, v Estonsku, na
Kypru, v Lotyšsku, v Litvě, v Maďarsku, na Maltě, v Polsku, ve Slo
vinsku nebo na Slovensku narozená ke dni přistoupení nebo
určená pro obchod uvnitř Společenství po tomto dni musí být
označena v každém uchu ušní značkou schválenou příslušným
orgánem."

23.9.2003
b)

c)

| CS |
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V čl. 4 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

„Každé zvíře narozené v České republice, v Estonsku, na Kypru,
v Lotyšsku, v Litvě, v Maďarsku, na Maltě, v Polsku, ve Slovinsku
nebo na Slovensku po dni přistoupení smí být přemístěno
z hospodářství, pouze pokud je označeno v souladu s tímto člán
kem."

„Maďarsko

V čl. 6 odst. 1 se ::a první pododstavec vkládá nový pododstavec.
který zní:
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Országos ÁUategészségúgyi Intézet (OAI), Pf. 2., Tábornok u. 2.,
H-1581 Budapest
Malta
Veterinary Laboratoř)' Agency, Weybridge, United Kingdom"

„Příslušný orgán v České republice, v Estonsku, na Kypru, v Lotyš
sku, v Litvě, v Maďarsku, v Polsku, ve Slovinsku a na Slovensku
vydá ke dni přistoupení pro každé zvíře, které musí být označeno
podle článku 4, průvodní doklad během 14 dnů od oznámení jeho
narození, nebo v pnpadě zvířat dovezených ze třetích zemí během
14 dnů od oznámení jejich přeoznačení dotyčným členským stá
tem podle čl. 4 odst. 3."
d)

V článku 20 se doplňuje nová věta. která zní:

dále. mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:
„Polsko
Laboratorium
Zakladu
Chorob
Šwiň
Paňstwowego
Weterynaryjnego, Al. Partyzantów 57, PL-24-100 Pulawy"

Instytutu

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

„Česká republika. Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta.
Polsko, Slovinsko Í Slovensko sdělí tento údaj do tří měsíců ode
dne přistoupení."

„Slovinsko
Nacionalni veterinarski institut, Gerbičeva 60, SI-1000 Ljubljana

82.
32001 D 003 9: Rozhodnutí Komise 2001/39/ES ze dne
22. prosince 2000, ktťiýrn se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz
produktů rvbolovu pocházejících z České republiky (Uř. věst. L 10.
13.1.2001, s. 68).
Rozhodnutí 2001/39/ES se zrušuje.
83.
32001 R 0089: Směrnice Rady 2001/89/ES ze dne 23. října
2001 o opatřeních Společenství pro tlumení klasického moru prasat
(Úř. vést. L 316. 1.12.2001, s. 5).
V bodě 1 přílohy III se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto
údaje:
„Česká republika
Státní veterinární ústav Jihlava. Rantířovská 93, 586 05 Jihlava"

Slovensko
Štátny veterinary ústav, Pod dráhami 918, SK-960 86 Zvolen".
84.
32001 D 0556: Rozhodnutí Komise 2001/556/ES ze dne
11. července 2001, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve
třetích zemích, ze kterých členské státv povolují dovoz želatiny určené
k lidské spotřebě (Úř. věst. L 200, 25.^.2001. s. 23).
a)

V příloze se název a odkazy nahrazují tímto:
„ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA —
ITAPAPTHMA — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BILAGE —
ZALACZN1K — ANEXO — PŘÍLOHA — PRILOGA — LITTE —
BILAGA
LIŠTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / SEZNAM ZAŘÍZENÍ /
LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER BETRIEBE /

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

E T T E V Ó T E T E L O E T E L U / niNAKAZ T O N ErKATAITAIEON / L I S T

„Estonsko
Veterinaar- ja Toidulabcratoorium, Kreutzwaldi 30, 51006 Tanu"
dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS / ELENCO
DEGLI STABILIMENTI / U Z N Ě M U M U SARAKSTS / IMONIU
SARAŠAS / LÉTESÍTMÉNYLISTA / LIŠTA TA' L-ISTABILIMENTI /
LIJST VAN BEDRIJVEN / LIŠTA Z A K L A D Ó W / LIŠTA DOS ESTABELECIMENTOS / ZOZNAM PREVÁDZKARNI / SEZNAM OBRATOV / LUETTELO LAITOKSISTA / FÓRTECKNING ÓVER
ANLÁGGNINGAR

„Kypr
Institute of Virology, Hannover Veterinary School,
D-30559 Hannover

Bunteweg 17,

Lotyšsko
Valsts veterinármedicínas diagnostikas centrs, Lejupes iela 3,
LV-1076 Riga
Litva
Nacionaliné veterinářijcs laboratorija, J. Kairiúkščio g. 10,
LT-2021 Vilnius"

Producto: gelatina destinada al consumo humano / Výrobek: želatina určená k lidské spotřebě / Produkt: gelatine til konsum /
Erzeugnis: zum Verzehr bestimmte Gelatine / Toode: želatiin toiduks / ripoíóv: CeXarivn ut Ttpoopiouó xnv KaTaváXuan ano TOV
ávdpumo / Product: gelatine intended for human consumption /
Produit: gelatine destinée á la consommation humaine / Prodotto:
gelatine destinate al consumo umano / Produkts: lietošanai pártiká
paredzěts želatíns / Produktas: želatina, skirta žmoniu maistui /
Termék: emberi fogyasztásra szánt zselatin / Prodott: gelatina
ghall-konsum uman / Product: voor menselijke consumptie
bestemde gelatine / Produkt: želatyna spožywcza / Produtogelatina
destinada ao consumo humano / Produkt: Želatina na lúdskú konzumáciu / Proizvod: želatina, namenjena přehráni ljudi / Tuote:
ihmisravinnoksi tarkoitettu gelatiini / Varuslag: gelatin avsett som
livsmedel
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1

= Referencia nacionál / Národní kód / National reference /
Nationaler Code / Rahvuslik viide / E9VIKÓC aptQuóc.
čvKpioq<; / National reference / Reference nationale / Riferimento nazionale / Nacionála noráde / Nacionaliné nuoroda
/ Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Natio
nale code / Kod krajowy / Referencia nacionál / Národný
odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi /
Nationell referens

2

= Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Ovoua EVKaráOTOOT|C / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas
/ Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Názov / Ime / Nimi
/ Namn

3

= Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / nó\n / Town / Ville /
Gttá / Pilsěta / Miestas / Város / Belt / Stád / Miasto /
Cidade / Město / Kraj / Kaupunki / Stád

4

b)

23.9.2003

vii) „País: PÁKISTÁN / Země: PÁKISTÁN / Land: PÁKISTÁN /
Land: PÁKISTÁN / Riik: PÁKISTÁN / Xupa: ITAKIZTAN /
Country: PÁKISTÁN / Pays: PÁKISTÁN / Paese: PÁKISTÁN /
Valsts: PAKISTÁNA
/ Šalis: PAKISTANAS
/ Ország:
PAKISZTÁN / Pajjiž: PÁKISTÁN / Land: PÁKISTÁN / Panstwo:
PÁKISTÁN / País: PAQUISTÁO / Krajina: PÁKISTÁN / Država:
PÁKISTÁN / Maa: PÁKISTÁN / Land: PÁKISTÁN";

viii) „País: SUIZA / Země: ŠVÝCARSKO / Land: SCHWEIZ / Land:
SCHWEIZ / Riik: ŠVEITS / Xupa: EABETIA / Country:
SWITZERLAND / Pays: SUISSE / Paese: SVIZZERA / Valsts:
ŠVEICE / Šalis: ŠVEICARIJA / Ország: SVÁJC / Pajjiž: SVIZ
ZERA / Land: ZWITZERLAND / Panstwo: SZWAJCAR1A /
País: SUICA / Krajina: ŠVAJČIARSKO / Država: ŠVICA / Maa:
SVEITSI / Land: SCHWEIZ";

ix)

„País: TAIWÁN / Země: TAIWAN / Land: TAIWAN / Land:
TAIWAN / Riik: TAIWAN / Xwpa: TAÍBAN / Country:
TAIWAN / Pays: TAIWAN / Paese: TAIWAN / Valsts:
T A N Á N A / Šalis: TAIVANIS / Ország: TAJVAN / Land:
TAIWAN / Pajjiž: TAJWAN / Land: TAIWAN / Panstwo: TAJWAN / País: TAIWAN / Krajina: TAIWAN / Država: TAJVAN /
Maa: TAIWAN / Land: TAIWAN";

x)

„País: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA / Země: SPOJENÉ
. STÁTY AMERICKÉ / Land: AMERIKAS FORENEDE STATER /
Land: VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA / Riik: AMEERIKA ÚHENDRIIGID / Xúpa: HNQMENEZ nOAITEIEI T H I
AMEPIKHI / Country: UNITED STATES OF AMERICA / Pays:
ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE / Paese: STATI UNITI / Valsts:
AMERIKAS SAVIENOTÁS VALSTIS / Šalis: JUNGTINĚS AME-

= Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / rkpioxr| /
Region / Region / Regione / Regions / Regionas / Régió /
Regjun / Regio / Region / Regiáo / Kraj / Regija / Alue /
Region"

V příloze se názvy tabulek nahrazují tímto:
i)

ii)

iii)

.País: ARGENTINA / Země: ARGENTINA / Land: ARGENTINA
/ Land: ARGENTINIEN / Riik: ARGENTHNA / Xoipa: APITENTINH / Country: ARGENTINA / Pavs: ARGENTINĚ / Paese:
ARGENTINIA / Valsts: ARGENTINA / Šalis: ARGENTINA /
Ország: ARGENTINA / Pajjiž: ARGENTINA / Land: ARGEN
TINĚ / Panstwo: ARGENTYNA / País: ARGENTINA / Krajina:
A R G E N T I N A / D r ž a v a : A R G E N T I N A / Maa: ARGENTHNA /

RIKOS

Land: ARGENTINA";

MOK

.País: BRASIL / Země: BRAZÍLIE / Land: BRASILIEN / Land:
BRASILIEN / Riik: BRASHLIA / Xupa: BPAZ1AIA / Country:
BRAZIL / Pays: BRÉSIL / Paese: BRASILE / Valsts: BRAZÍLIJA /
Šalis: BRAZÍLIJA / Ország: BRAZÍLIA / Pajjiž: BRAŽIL / Land:
BRASILIE / Panstwo: BRAZYLIA / País: BRASIL / Krajina:
BRAZÍLIA / Država: BRAZÍLIJA / Maa: BRASILIA / Land:
BRASILIEN";
„País: BIELORRUSIA / Země: BĚLORUSKO / Land: BELARUS /
Land: BELARUS / Riik: VALGEVENE / Xúpa: AEYKOPQIIA /
Country: BELARUS / Pays: BELARUS / Paese: BIELORUSSIA /
Valsts: BALTKRIEVIJA / Šalis: BALTARUSIJA / Ország: FEHÉR O R O S Z O R S Z Á G / Pajjiž: BELORUSSJA / Land: BELARUS /
Panstwo: BIALORUŠ / País: BIELORRUSSIA / Krajina: BIELORUSKO / Država: BELORUSIJA / Maaí VALKO-VENÁJÁ /
Lánd: VITRYSSLAND";

iv)

.País: CHINA / Země: ČÍNA / Land: KINA / Land: CHINA /
Riik: HUNA / Xúpa: KINA / Country: CHINA / Pays: CHINĚ /
Paese: CINA / Valsts: KÍNA / Šalis: KINIJA / Ország: KÍNA /
Pajjiž: ČINA / Land: CHINA / Panstwo: CHINY / País: CHINA /
Krajina: ČÍNA / Država: KITAJSKA / Maa: KUNA / Land:
KINA";

v)

.País: COLOMBIA / Země: KOLUMBIE / Land: COLOMBIA /
Land: KOLUMBIEN / Riik: KOLUMBIA / Xwpa: KOAOMBIA /
Country: COLOMBIA / Pays: COLOMBIE / Paese: COLOMBIA
/ Valsts: KOLUMBIJA / Šalis: KOLUMBIJA / Ország: KOLUMBL\ / Pajjiž: KOLOMBJA / Land: COLOMBIA / Panstwo:
KOLUMBIA / País: COLOMBIA / Krajina: KOLUMBIA /
Država: KOLUMBIJA / Maa: KOLUMBIA / Land: COLOMBIA";

vi)

„País: COREA / Země: KOREA / Land: KOREA / Land:
REPUBLIK KOREA / Riik: KOREA / Xwpa: KOPEA / Country:
KOREA / Pays: CORÉE / Paese: COREA / Valsts: KOREJA /
Šalis: KORÉJA / Ország: KOREA / Pajjiž: KOREA TISFEL /
Land: KOREA / Panstwo: KOREA / País: COREIA / Krajina:
KOREA / Država: KOREJA / Maa: KOREA / Land: KOREA";

VALSTIJOS

/ Ország:

/ Pajjiž: S T A T I

AMERIKAI

EGYESÚLT

UNITI TA' L-AMERIKA

ÁLLA-

/ Land: VER-

ENIGDE STATEN VAN AMERIKA / Panstwo: STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI / País: ESTADOS UNIDOS DA AMERICA /
Krajina: SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ / Država: ZDRUŽENE
DRŽAVĚ AMERIKE / Maa: AMERIKÁN YHDYSVALLAT /
Land: FÓRENTA STATERNA";

c)

V příloze se zrušuje údaj pro Slovenskou republiku.

85.
32001 D 0827: Rozhodnutí Komise 2001/827/ES ze dne
23. listopadu 2001 o seznamu zařízení v Litvě schválených pro dovoz
čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 308. 27.11.2001, s. 39).

Rozhodnutí 2001/827/ES se zrušuje.

86.
32001 R 0999: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci,
tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
(Úř. věst. L 147, 31.5.2001. s. 1), ve znění:

—

32001 R 1248: nařízení Komise (ES) č. 1248/2001 ze dne
22.6.2001 (Úř. věst. L 173, 27.5.2001, s. 12),

—

32001 R 1326: nařízení Komise (ES) č. 1326/2001 ze dne
29.6.2001 (Úř. věst. L 177, 30.6.2001, s. 60),

—

32002 R 0270: nařízení Komise (ES) č. 270/2002 ze dne
14.2.2002 (Úř. věst. L 45, 15.2.2002, s. 4),

—

32002 R 1494: nařízení Komise (ES) č. 1494/2002 ze dne
21.8.2002 (Úř. věst. L 225, 22.8.2002, s. 3).

Úřední věstník Evropské unie

23.9.2003
a)

V kapitole A části II bodě 2 přílohy III se tabulka nahrazuje tímto:

Členský s:át

3 750

Česká republika

2 750

60 000

Estonsko

950

60 000

Francie

60 000

60 000

Kypr

13 550

Litva
Lucembursko

Belgie

450

Česká republika

350

Dánsko

400

Německo

6 000

Estonsko

130

Řecko

6 000

Španělsko

6 000

Francie

6 000

Irsko

6 000

Itálie

6 000

Kypr

1 800

60 000

Itálie

Lotyšsko

1 650
Lotyšsko

220

Litva

150

I 100
250
Lucembursko

Maďarsko

Rakousko

Nizozemsko

5 000

Rakousko

1 100

Polsko

1650

Portugalsko

6 000

8 200
10 550

Portugalsko

22 500

Slovensko

1 900

Slovinsko

250

13 400
Slovensko

Finsko

1900

Švédsko

5 250

Spojené království

90

39 000

Polsko

Slovinsko

4 500

650
Malta

Nizozemsko

30

33 750
Maďarsko

Malta

Minimální roční velikost vzorku
Mrtvá zvířata (*)

60 000

Španělsko

Irsko

Členský stát

3 000

Německo

Řecko

V kapitole A části II bodě 3 přílohy III se tabulka nahrazuje tímto:

Minimální roční velikost vzorku
Poražená zvířata (*)

Belgie

Dánsko

b)

435

1 800

Finsko

250

Švédsko

800

60 000
Spojené království

(*) Velikost vzorku st- vypočítává tak, aby odhalila prevalenci 0,00 5 % se
spolehlivostí 95 % u poražených zvířat v členských státech, v nichž je
porážen velký počet dospělých ovcí. V těch členských státech, v nichž je
porážen menší po:et dospělých ovcí, se velikost vzorku vypočítává jako
25 % odhadovaného nebo zaznamenaného počtu podřadných bahnic
poražených v roce 2000.

6 000

(*) Velikost vzorku se vypočítává tak, aby odhalila prevalenci 0,05 % se spo
lehlivostí 95 % u mrtvých zvířat v členských státech s vysokým stavem
ovcí. V členských státech s nižším stavem ovcí se velikost vzorku
vypočítává jako 50 % odhadovaného počtu mrtvých zvířat (odhadovaná
úmrtnost 1 %).

436
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V kapitole A bodě 3 přílohy X se mezi údaje pro Belgii a Dánsko
vkládají tyto údaje:

Slovinsko:
Nacionalni veterinarski institut
Gerbičeva 60
SI-1000 Ljubljana"

-Kypr
EpyaoTTipio Avaxpopác yta TIC Aadčvcicc. TWV ZÚÍOV,
KTnyurtpiKÉc Ynnpeoicc
1417 AeuKwria
(National Reference Laboratory for Animal Health, Veterinary
Services, CY-1417 Nicosia)

23.9.2003

87.
32002 L 0004: Směrnice Komise 2002/4/ES ze dne 30. ledna
2002 o registraci zařízení pro chov nosnic, na která se vztahuje
směrnice Rady 1999/74/ES (Uř. věst. L 30, 31.1.2002, s. 44).
V příloze se seznam v části 2.2 nahrazuje tímto:

Česká republika:
Státní veterinární ústav Jihlava, Rantířovská 93,
586 05 Jihlava"
dále, mezi údaje pro Dánsko a Finsko:
„Estonsko:
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Kreutzwaldi 30
51006 Tartu"

„AT

Rakousko

BE

Belgie

CY

Kypr

CZ

Česká republika

DE

Německo

DK

Dánsko

EE

Estonsko

EL

Řecko

dále, mezi údaje pro Řecko a Irsko:

ES

Španělsko

Vladařsko:

FI

Finsko

FR

Francie

HU

Madarsko

IE

Irsko

IT

Itálie

LT

Litva

„Lotyšsko:

LU

Lucembursko

Valsts veterinármedicinas diagnostikas centrs
Lejupes iela 3
LV-1076 Riga

LV

Lotyšsko

MT

Malta

NL

Nizozemsko

PL

Polsko

PT

Portugalsko

SE

Švédsko

SI

Slovinsko

SK

Slovensko

UK

Spojené království".

Országos Állategészségúgyi Intézet (OÁI)
Pf. 2.
Tábornok u. 2.
H-l 581-Budapest"
dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

Litva:
Nacionaliné veterinarijos laboratoríja
j . Kairiúkščio g. 10
LT-2021 Vilnius"
dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:
„Malta:
National Veterinary Laboratory
Marsa
Malta"
dále. mezi údaje pro Nizozemsko a Portugalsko:
„Polsko:
Laboratorium Zakladu Wirusologii Paňstwowego Instytutu
Weterynaryjnego
Al. Partyzantów 57 i
PL-24-100 Pulawy"
dále, mezi údaje pro Portugalsko a Španělsko:

88.
32002 D 0024: Rozhodnutí Komise 2002/24/ES ze dne
11. ledna 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz pro
duktů rybolovu pocházejících z Republiky Slovinsko (Úř. věst. L 11,
15.1.2002, s. 20).
Rozhodnutí 2002/24/ES se zrušuje.
89.
32002 L 0060: Směrnice Rady 2002/60/ES ze dne 27. června
2002, kterou se stanoví zvláštní ustanovení pro tlumení afrického
moru prasat a kterou se mém směrnice 92/119/EHS, pokud jde o
těšínskou chorobu prasat a africký mor prasat (Úř. věst. L 192,
20.7.2002, s. 27).
V příloze IV se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:

„Slovensko:
„Česká republika
Neuroimunologický ústav SAV
Dúbravská cesta 9
SK-942 45 Bratislava

Institute of Animal Health, Ash Road, Pirbright, Woking,
Surrey GU24 ONF"

23.9.2003
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dále. mezi údaje pro Německo a Řecko:

Slovensko

„Estonsko

Štátny veterinárny ústav
Pod dráhami 918
SK-960 86 Zvolen".

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Kreutzwaldi 30
51006 Tartu"
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90.
32002 D 0199: Rozhodnutí Komise 2002/199/ES ze dne
30. ledna 2002 o veterinárních podmínkách a veterinárních
osvědčeních pro dovoz živého skotu a prasat z některých třetích zemí
(Úř. věst. L 71, 13.3.2002, s. 1), ve znění:

dále, mezi údaje pro Itál.i a Lucembursko:
—

32002 D 0578: rozhodnutí Komise 2002/578/ES
10.7.2002 (Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 62).

a)

V příloze I se zrušují údaje pro tyto země:

„Kypr
Tuqpa KrqviaTpiKwv I&puuarwv

ze

dne

Česká republika.

AIEU9UVOT| KtT]\iaTpiKr)<; icai Anuótnac; Yvriac
rmiq AirúQuvon KTnvicrt|)iKr|c
YnoupY^rio rtupviac
Axapvuv 2.
10176 A9r|va

Estonsko,
Kypr,
Maďarsko,

Lotyšsko
Litva.
Valsts veterinármedicínas diagnostikas centrs
Lejupes iela 3
LV-1076 Riga

Lotyšsko,
Malta,
Polsko,

Litva

Slovinsko,
Nacionaliné veterinarijos laboratorija
j. Kairiúkščio g. 10
LT-2021 Vilnius"

Slovenská republika.
b)

V příloze II se zrušují údaje pro tyto země:

dále. mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

Česká republika,

„Maďarsko

Estonsko.
Kypr,

Országos Állategészségúgyi Intézet (OAI) Pf. 2.
Tábornok u. 2.
H-1581 Budapest

Maďarsko,
Litva.

Malta

Lotyšsko,

Institute for Animal Health
Pirbright Laboratory
Ash Road - Pirbright
Woking — Surrey GU24 ONF
United Kingdom"

Malta,
Polsko,

Slovinsko,
Slovenská republika.

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:
„Polsko

91.
32002 D 0613: Rozhodnutí Komise 2002/613/ES ze dne
19. července 2002, kterým se stanoví podmínky pro dovoz spermatu
domácích prasat (Úř. věst. L 196, 25.7.2002, s. 45).

Laboratorium Zakladu Pryszczycy Paňstwowego Instyturu

a)

Weterynaryjnego
ul. Wodna 7
PL-98-220 Zduňska Wo.a"
dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

„Maďarsko
Kypr"
b)

V příloze IV se název nahrazuje tímto:
„(Švýcarsko)"

„Slovinsko
c)
Nacionalni veterinarski institut
Gerbičeva 60
SI-1000 Ljubljana

V příloze II se zrušují slova:

V příloze V se zrušují údaje pro tyto země:
Kypr,
Maďarsko.
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PŘEDPISY

a)

V příloze se zrušují údaje pro tyto země:

1.
31995 D 0514: Rozhodnutí Rady 95/514/ES ze dne 29. listopadu
1995 o rovnocennosti přehlídek množitelského porostu pro produkci
osiva prováděných ve třetích zemích a o rovnocennosti osiva vyprodu
kovaného ve třetích zemích (Úř. věst. L 296, 9.12.1995, s. 34), ve
zněm:

Česká republika,

—

31996 D 0217: rozhodnutí Komise 96/217/ES ze dne 8.3.1996
(Úř. věst. L 72, 21.3.1996, s. 37),

Slovinsko,

—

31997 D 0033: rozhodnutí Rady 97/33/ES ze dne 17.12.1996 (Úř.
věst. L 13, 16.1.1997, s. 31),

—

31998 D 0162: rozhodnutí Rady 98/162/ES ze dne 16.2.1998 (Úř.
věst. L 53, 24.2.1998, s. 21),

—

31998 D 0172: rozhodnutí Komise 98/172/ES ze dne 17.2.1998
(Úř. věst. L 63, 4.3.1998, s. 29),

—

32000 D 0326: rozhodnutí Rady 2000/326/ES ze dne 2.5.2000
(Úř. věst. L 114, 13.5.2000, s. 30),

—

32002 D 0276: rozhodnutí Komise 2002/276/ES
12.4.2002 (Úř. věst. L 96,13.4.2002, s. 28).

ze

23.9.2003

Maďarsko,
Polsko,

Slovensko.
b)

V příloze v poznámce pod čarou 1 se zrušují tyto kódy:
„CZ = Česká republika", „HU = Maďarsko", „PL = Polsko", „SI
= Republika Slovinsko" a „SK = Slovenská republika".

4.
31998 D 0083: Rozhodnutí Komise 98/8 3/ES ze dne 8. ledna
1998, kterým se některé třetí země a některé oblasti třetích zemí uzná
vají za prosté Xanthomonas campestris (všechny kmeny patogenní pro
Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes a Guignardia citricarpa Kiely
(všechny kmeny patogenní pro Citrus) (Úř. věst. L 15, 21.1.1998,
s. 41), ve znění:

dne
—

31999 D 0104: rozhodnutí Komise 1999/104/ES ze dne 26.1.1999
(Úř. věst. L 33, 6.2.1999, s. 27).

—

32001 D 0440: rozhodnutí Komise 2001/440/ES
29.5.2001 (Úř. věst. L 155, 12.6.2001, s. 13).

V části I přílohy se zrušují údaje pro tyto země:
Česká republika,
Maďarsko,

ze

dne

V čl. 1 první odrážce se zrušují tyto země:

Polsko,

„Kypr" a „Malta".

Slovinsko,
Slovensko.
2.
31997 D 0005: Rozhodnutí Komise 97/5/ES ze dne 12. prosince
1996 o uznání Maďarska jako země prosté Clavibacter michiganensis
(Smith) Davis et al. ssp. sepeémicus (Spiekerman et Kotthofí Davis et al.
(Úř. věst L 2, 4.1.1997, s. 21).

5.
32000 L 0029: Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května
2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých
rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich
rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1), ve
znění:
—

32001 L 0033: směrnice Komise 2001/33/ES ze dne 8.5.2001 (Úř.
věst. L 127, 9.5.2001, s. 42),

—

3.
31997 D 0788: Rozhodnutí Rady 97/788/ES ze dne 17. listopadu
1997 o rovnocennosti kontrol metod udržovacího šlechtění pro
váděných ve třetích zemích (Úř. věst. L 322, 25.11.1997, s. 39), ve
znění:

32002 L 0028: směrnice Komise 2002/28/ES ze dne 19.3.2002
(Úř. věst. L 77, 20.3.2002, s. 23),

—

32002 L 0036: směrnice Komise 2002/36/ES ze dne 29.4.2002
(Úř. vést. L 116, 3.5.2002, s. 16),

—

—

32002 L 0089: směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28.11.2002
(Úř. věst. L 355, 30.12.2002, s. 45).

Rozhodnutí 97/5/ES se zrušuje.

32002 D 0580: rozhodnutí Rady 2002/580/ES ze dne 18.6.2002
(Úř. věst. L 184, 13.7.2002, s. 26).

a)

V části B přílohy I se v tabulce a) za bod 1 vkládá nový bod, který zní:

1.
„1.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)"

b)

„CY"

V části B přílohy I se v tabulce a) body 2 a 3 nahrazují tímto:

„2. Globodera pallida (Stone) Behrens

FI, LV, SI, SK

Úřední věstník Evropské unie
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3. Lfptinotarsj decemlineata Say

c)

Ponrírus Raf.

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle,
a jejich kříženci, kromě plodů a semen".

Ponrírus Raf.

V části B přílohy II se v tabulce a) bod 6 písm. d) nahrazuje tímto:
„6 d) lps sexáentatus Bórner

g)

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle,
a jejich kříženci, kromě plodů a semen".

V části A kapitole II přílohy II se v tabulce a) za bod 6 vkládá nový bod, který zní:
.6.1 Eutetranvchus orientalis Klein

f)

DK, F (Bretaň), FI, IRL, LT, P (Azory), S. UK (Severní
Irsko)".

V časti A kapitole I přílohy II se v tabulce a) zrušuje tento bod:
„14. Euletranvchus orienialis Klein

e)

E (Ibiza a Menorca), 1RL, CY, M, P (Azory a Madeira),
UK, S (Maimóhus, Kristianstads, Blekinge. Kalmar,
Gotlands Lán, Halland), FI (okresy Alandy, Turku, Uusimaa, Kymi, Háme, Pirkanmaa, Satakunta)".

V části B přílohy I se v tabulce b) bod 1 nahrazuje tímto:
.1. Beet necrotic vellow vein virus

d)
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Rostliny Abies Míli., Larix Mill., Picea
A. Dietr. a Pinus L. vyšší než 3 m,
kromě plodů a semen, neodkornéné
dřevo jehličnanů (Coniferales), samo
statná kůra z jehličnanů

IRL, CY,
Man)".

UK

(Severní

Irsko,

Ostrov

V čí.sti B přílohy II se v tabulce b) bod 2 nahrazuje tímto:
„2. Eruinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al.

Části rostlin kromě plodů, semen
a rostlin určených k pěstování, včetně
živého pylu určeného k opylování
Chaenomeks Lindl., Cotoneaster Ehrh.,
Crataegus L., Cydonia Mill.. Eriobotrya
Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. kromě
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. a Stranvaesia Lindl.

E. F (Korsika), IRL, I (Abruzzi; Apulie:
Basilicata; Kalábrie; Kampánie; EmiliaRomagna: kraje Forlí-Cesena, Parma, Piacenza a Rimini; Friulsko-Julské Benátsko;
Lazio; Ligurie; Lombardie;
Marche;
Molise;
Piemont;
Sardinie;
Sicílie;
Toskánsko;
Tridentsko-Horní
Adiže:
autonomní kraje Bolzano a Trento;
Umbrie; Údolí Aosty: Benátsko: kromě
v kraji Rovigo o b c í Rovigo. Polesella. V i l -

lamarzana, Fratta Polesine, San Bellino.
Badia
Polesine,
Trecenta, Ceneselli,
Pontecchio Polesine, Arquá Polesine,
Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara,
Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo,
Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella,
Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta,
Gaiba, Salara, a v kraji Padova obcí
Castelbaldo, Barbona, Piacenza ďAdige,
Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani,
Masi, a v kraji Verona obcí Pal, Roverchiara, Legnago (část území obce na
severovýchod od státní silnice Transpolesana), Castagnaro, Ronco alPAdige, Villa
Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola
Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland,
Korutany,
Dolní Rakousy, Tyrolsko
(okres Lienz), Štýrsko, Vídeň), P, SI, SK,
FI. UK (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)".
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V části B přílohy II se tabulka d) nahrazuje tímto:
„d) Viry a jim podobné organismy
Druh
1.

i)

Citrus tristeza virus (evropské
izoláty)

Předmět napadení
Plody Citrus L , Fortunella Swingle,
Potiárus Raf. a jejich kříženci,
s listy a stopkami

Chráněné zóny
EL, F (Korsika), 1, M, P

V části A bodě 12 přílohy III se v pravém sloupci zrušují slova:
„Kypru," a „Malty,",

j)

V časti A bodě 14 přílohy HI se v pravém sloupci zrušují slova:
„Estonsko, Litva, Lotyšsko,", „Kypru," a „Malty,",

k)

V příloze III se část B nahrazuje tímto:
„ČÁST B
ROSTLINY, ROSTLINNÉ PRODUKTY A JINÉ PŘEDMĚTY, JEJICHŽ ZAVLEČENÍ DO NĚKTERÝCH CHRÁNĚNÝCH
Z Ó N MUSÍ BÝT Z A K Á Z Á N O
Označení
1.

1)

Chráněné zóny

Bez dotčení zákazů použitelných na rostliny uve E, F (Korsika), IRL, I (Abruzzi; Apulie; Basilicata; Kaládené v příloze III části A bodech 9 a 18, pokud je brie; Kampánie; Emilia-Romagna: kraje Forlí-Cesena,
to nutné, rostliny a živý pyl určený k opylování Parma, Piacenza a Riminí; Friulsko-Julské Benátsko:
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L , Lazio; Ligurie; Lombardie: Marche; Molise; Piemont: Sar
Cydonia Mil!., Eriobotrya Lindl., Malus Milí., Mespi- dinie; Sicílie; Toskánsko; Tridentsko-Horní Adiže: auto
ksL, Pyracantha Roem., Fyrus L., Sorbus L. kromě nomní kraje Bolzano a Trento; Umbrie; Údolí Aosty;
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., Stranvaesia Lindl., Benátsko: kromě v Kraji Rovigo obcí Rovigo, Polesella.
kromě plodů a semen, pocházející ze třetích zemí Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polekromě těch, které byly uznány za prosté Ermma sine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquá
amyhvora (Burr.) Winsl. et al. postupem podle Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara,
článku 18
Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo,
Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro,
Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, a v kraji
Padova obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza ďAdige,
Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, a v kraji
Verona obcí Pal, Roverchiara, Legnago (část území obce
na severovýchod od státní silnice Transpolesana), Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Korutany,
Dolní Rakousy, Tyrolsko (okres Lienz), Štýrsko, Vídeň),
LV, LT, P, SI, SK, FI, UK (Severní Irsko, ostrov Man
a Normanské ostrovy)

V části A kapitole I bodě 34 druhé odrážce přílohy IV se v levém sloupci zrušují slova:

„Estonska, Litvy, Lotyšska,".

m) V části A kapitole I bodě 34 třetí odrážce přílohy FV se v levém sloupci zrušují slova:

„Kypru" a „Malty.".

n)

V části B bodě 6 přílohy IV se v pravém sloupci za kód „IRL" vkládá tento kód:

-„CY".
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V části B bodě 12 přílohy IV se v pravém sloupci za kód „IRL" vkládá tento kód:.
„CY".

p)

V části B bodě 14.5 přílohy IV se v pravém sloupci za kód „IRL" vkládá tento kód:
„CY'.

q)

V části B přílohy IV se bod 21 nahrazuje tímto:

„21. Rostliny a živý
pyl určený k
opylování Chaenomeles Lindl.,
Cotoneaster
Ehrh., Crataegus
L.. Cydonia Mill.,
Eriobotrya Lindl.,
Malus
Mill..
Mespilus
L.,
Pyracantha
Roem., Fyrus L.,
Sorbus L. kromě
Sorbus intermeiia (Ehrh.) Pers.,
Stramaesia
Lindl..
kromě
plodů a semen

Bez dotčení zákazů použitelných pro rostliny uvedené
v příloze III části A bodech 9 a 18 a části B bodě 1, kde je
to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny:
a)

pocházejí z chráněných zón E, F (Korsika). IRL, I
(Abruzzi; Apulie; Basilicata; Kalábrie; Kampánie; Emilia-Romagna: kraje Forlí-Cesena, Parma, Piacenza
a Rimini; Friulsko-Juslké Benátsko: Lazio; Ligurie; Lom
bardie; Marche; Molise; Piemont; Sardini; Sicílie;
Toskánsko; Tridentsko-Horní Adiže: autonomní kraje
Bolzano and Trento; Umbrie; Údolí Aosty; Benátsko:
kromě v kraji Rovigo obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino. Badia Polesine. Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquá Polesine,
Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del
Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo
di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro. Canaro, Lusia,
Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, a v Pontecchio Polesine,
Arquá Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendi
nara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta. Frassinelle Pole
sine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castel
guglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella,
Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara,
a v kraji Padova obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza
ďAdige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi,
a v kraji Verona obcí Pal, Roverchiara, Legnago (část
území obce na severovýchod od státní silnice Transpolesana), Castagnaro, Ronco aH'Adige, Villa Bartolomea,
Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Korutany, Dolní Rakousy, Tyrolsko (okres Lienz),
Štýrsko, Vídeň), LV, LT, P, FI, SI, SK, UK (Severní Irsko,
ostrov Man a Normanské ostrovy)
nebo

b)

byly vypěstovány nebo, v případě přemístění do
.nárazníkové zóny", udržovány nejméně po dobu jed
noho roku na pozemku:
aa) umístěném v úředně vymezené .nárazníkové zóně'
o rozloze nejméně 50 k m , tzn. v oblasti, ve které
hostitelské rostliny podléhají úředně schválenému
a kontrolovanému ochrannému režimu, jehož
cílem je omezit na minimum nebezpečí rozšíření
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. z rostlin zde
pěstovaných
2

bb) úředně schváleném před počátkem posledního
ukončeného vegetačního období pro pěstování ros
tlin za podmínek uvedených v tomto bodě;
cc) který, stejně jako ostatní části .nárazníkové zóny*,
byl od počátku posledního ukončeného vege
tačního období shledán prostým Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al:
—

při úředních kontrolách uskutečněných nej
méně dvakrát (jednou v červenci/srpnu a pod
ruhé v září/říjnu) na tomto pozemku i v při
lehlé zóně v dosahu nejméně 250 m,

E, F (Korsika), IRL, I
(Abruzzi; Apulie; Basilicata;
Kalábrie; Kampánie; EmiliaRomagna:
kraje
ForlíCesena, Parma, Piacenza
a Rimini; Friulsko-Julské
Benátsko; Lazio; Ligurie;
Lombardie; Marche; Molise;
Piemont; Sardinie; Sicílie;
Toskánsko;
TridentskoHorní Adiže: autonomní
kraje Bolzano a Trento;
Umbrie:
Údolí
Aosty;
Benátsko: kromě v Kraji
Rovigo obcí Rovigo, Pole
sella, Villamarzana, Fratta
Polesine, San Bellino, Badia
Polesine, Trecenta, Cene
selli, Pontecchio Polesine,
Arquá Polesine, Costa di
Rovigo, Occhiobello, Len
dinara, Canda, Ficarolo,
Guarda Veneta, Frassinelle
Polesine,
Villanova
del
Ghebbo,
Fiesso
Umber
tiano, Castelguglielmo, Bag
nolo di Po, Giacciano con
Baruchella, Bosaro, Canaro.
Lusia,
Pincara,
Stienta,
Gaiba, Salara. a v kraji
Padova obcí Castelbaldo,
Barbona, Piacenza ďAdige,
Vescovana,
S.
Urbano,
Boara Pisani, Masi. a v kraji
Verona obcí Pal, Rover
chiara, Legnago (část území
obce na severovýchod od
státní silnice Transpolesana), Castagnaro, Ronco
aIl'Adige, Villa Bartolomea,

Oppeano, Terrazzo, Isola
Rizza, Angiari), A (Burgenland,
Korutany,
Dolní
Rakousy, Tyrolsko (okres
Lienz), Štýrsko, Vídeň), LV,
LT, P, SI, SK, FI. UK
(Severní
Irsko,
ostrov
v a v kraji Verona obcí Pal,
Roverchiara, Legnago (část
území obce na severový
chod od státní silnice Transpolesana),
Castagnaro,
Ronco allAdige, Villa Bar
tolomea,
Oppeano. Ter
razzo, Isola Rizza, Angiari),
A (Burgenland, Korutany,
Dolní Rakousy, Tyrolsko
(okres
Lienz),
Štýrsko,
Vídeň), LV. LT. P. SI, SK, FI.
UK (Severní Irsko, ostrov
Man
a
Normanské
ostrov)')".
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při namátkových úředních kontrolách v přilehlé
zóně v dosahu nejméně 1 km, provedených nej
méně jednou v období od července do října na
vhodných vybraných místech, zejména tam, kde se
vyskytují vhodné indikátorové rostliny,

při úředních testech uskutečněných vhodnými
laboratorními metodami na vzorcích úředně ode
braných od počátku posledního ukončeného vege
tačního období na pozemku nebo v jiných částech
„nárazníkové zóny" z rostlin, které vykazovaly
příznaky Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et dl.

dd) ze kterého, stejně jako z ostatních částí „nárazníkové
zóny", nebyla odstraněna žádná hostitelská rostlina
vykazující příznaky Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et
dl. bez předchozího úředního šetření nebo schválení.

r)

V časti B přílohy IV se za bod 21 vkládá nový bod, který zní:
.21.1.

Rosdiny Vitis
L.,
kromě
plodů
a
semen

Bez dotčení zákazů použitelných pro rostliny uvedené
v příloze III části A bodě 15, úřední potvrzení, že rostliny:
a)

CY

pocházejí z oblasti známé jako prosté Daktuksphaira
vitifoliae (Fitch);
nebo

b)

byly vypěstovány v místě produkce, které bylo shle
dáno prosté Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) při úředních
kontrolách uskutečněných během dvou posledních
ukončených vegetačních období:
nebo

c)
21.2.

Plody Vitis
L.

byly podrobeny fumigaci nebo jinému vhodnému
ošetření proti Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

Plody musí být bez listů

úřední potvrzení, že plody
a)

pocházejí z oblasti známé jako prosté Daktulosphaira
vitifoliae (Fitch);
nebo

b)

byly vypěstovány v místě produkce, které bylo shle
dáno prosté Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) při úředních
kontrolách uskutečněných během dvou posledních
ukončených vegetačních období;
nebo

c)

s)

byly podrobeny fumigaci nebo jinému vhodnému
ošetření proti Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

V části A bodě II přílohy V se v podbodě 1.9 doplňují slova:
„, plody .Vitis' L."

t)

V části B bodě I podbodě 7 písm. b) přílohy V se zrušují slova:
„Estonska, Litvy, Lotyšska," „Kypru," a „Malty,".

u)

V části B bodě II přílohy V se za podbod 6 vkládá nový podbod, který zní:

„6a. Plody Vitis L."

CY"
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6.
32001 L 0032: Směrnice Komise 2001/32/ES ze dne 8. května
2001, kterou se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je
zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení, a kterou se
zrušuje směrnice 92/75,'ÉHS (Úř. věst. L 127, 9.5.2001, s. 38), ve
znění:
*

—

32002 L 0029: směrnice Komise 2002/29/ES ze dne 19.3.2002
(Úř. věst. L 77, 20. U 0 0 2 . s. 26).

a)

V článku 1 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

f)

V tabulce b) v příloze se bod 2 nahrazuje tímto:

„2. Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al.

„Pokud jde o písm. a) bod 3.1. uznává se uvedená zóna na Kypru
do 31. března 2006.

Pokud jde o písm. a) bod 6, uznává se uvedená zóna v Lotyšsku,
ve Slovinsku a na Slovensku do 31. března 2006.

Pokud jde o písm. a) bod 11, uznává se uvedená zóna na Kypru
do 31. března 200(>.

Pokud jde o písm. a) bod 13, uznává se uvedená zóna na Kypru
a Maltě do 31. března 2006.

Pokud jde o písm. b) bod 2, uznává se uvedená zóna v Lotyšsku,
v Litvě, ve Slovinsku a na Slovensku do 31. března 2006.

Pokud jde o písm. d) bod 1, uznává se uvedená zóna v Litvě do
31. března 2006.

Pokud jde o písm. d) bod 3. uznává se uvedená zóna na Maltě do
31. března 2006."

b)

V tabulce a) v příloze se za bod 3 vkládá nový bod, který zní:

„3.1. Daktufosphaira vitifoliae j Kvpr.'
(Fitch)
;

c)

„6. Globoiera palliila (Stone)
Behrens

d)

Lotyšsko, Slovinsko, Slovensko,
Finsko,".

Irsko, Kypr, Spojené království
(Severní Irsko a ostrov Man)".

.1. Beet necrotic yellow vein
virus

h)

Španělsko,
Francie
(Korsika),
Irsko. Itálie (Abruzzi: Apulie;
Basilicata: Kalábríe; Kampánie;
Emilia-Romagna:
kraje
ForlíCesena,
Parma,
Piacenza
a Rimini; Friulsko-Julské Benát
sko; Lazio; Ligurie; Lombardie;
Marche; Molise; Piemont; Sardi
nie; Sicílie; Toskánsko; Tridentsko-Horní
Adiže:
autonomní
kraje Bolzano a Trento; Umbrie;
Údolí Aosty; Benátsko: kromě
v kraji Rovigo obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine,
Trecenta, Ceneselli, Pontecchio
Polesine, Arquá Polesine, Costa di
Rovigo, Occhiobello, Lendinara,
Canda, Ficarolo, Guarda Veneta,
Frassinelle Polesine, Villanova del
Ghebbo,
Fiesso
Umbertiano,
Castelguglielmo, Bagnolo di Po,
Giacciano con Baruchella, Bosaro,
Canaro, Lusia, Pincara, Stienta,
Gaiba, Salara, a v kraji Padova
obcí Castelbaldo, Barbona, Pia
cenza ďAdige, Vescovana. S.
Urbano,
Boara Pisani, Masi,
a v kraji Verona obcí Palů, Roverchiara, Legnago (část území obce
na severovýchod od státní silnice
Transpolesana),
Castagnaro,
Ronco all'Adige, Villa Bartolomea. Oppeano, Terrazzo, Isola
Rizza, Angiari), Lotyšsko, Litva,
Rakousko (Burgenland, Korutany,
Dolní Rakousy, Tyrolsko (okres
Lienz), Štýrsko, Vídeň), Portugal
sko, Slovinsko, Slovensko, Finsko,
Spojené království (Severní Irsko,
ostrov
Man
a
Normanské
ostrow)".

V tabulce d) v příloze se bod 1 nahrazuje t í m t o :

V tabulce a) v příloze se bod 11 nahrazuje tímto:

„11. Jps sexdentatus Boerner

e)

g)

V tabulce a) v příloze se bod 6 nahrazuje t í m t o :
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Dánsko, Francie (Bretaň), Irsko,
Litva, Portugalsko (Azory), Fin
sko, Švédsko, Spojené království
(Severní Irsko)".

V tabulce d) v příloze se bod 3 nahrazuje tímto:

V tabulce a) v příloze se bod 13 nahrazuje tímto:

,13. hepiinotarsa dčcemlineata
Say

Španělsko

(Ibiza

a

Menorca),

Irsko, Kypr, Maka, Portugalsko
(Azory a Madeira), Finsko (okresy
Alandy, Háme, Kymi, Pirkanmaa,
Satakunta,
Turku,
Uusimaa),
Švédsko
(okresy
Blekroge,
Gotlands,
Halland,
Kalmar
a Skane), Spojené království".

.3. Citrus tristeza
(evropské kmeny)

Řecko, Francie (Korsika), Itálie,
Malta, Portugalsko".

7.
32001 D 0575: Rozhodnutí Komise 2001/575/ES ze dne 13. čer
vence 2001 o uznání Slovenska a Slovinska jako zemí prostých Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et
Kotthofř) Davis et al. (Úř. věst. L 203. 28.7.2001, s. 22).

Rozhodnutí 2001/575/ES se zrušuje.
8.

23.9.2003
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32002

D

0674: Rozhodnutí

(Burr.) Winsl. et al. (Úř. věst. L 228, 24.8.2002, s. 33).
Komise

2002/674/ES ze

dne

22. srpna 2002 o uznání Slovenska jako země prosté Erwinia amylovora

Rozhodnutí 2002/674/ES se zrušuje.

7. R Y B O L O V
Ustka

1.
31994 R 2211: Nařízení Komise (ES) č. 2211/94 ze dne 12. září
1994, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS)
č. 3759/92 pro oznamování dovozních cen produktů rybolovu (Úř.
věst. L 238, 13.9.1994, s. 1), ve znění:
—

31998 R 2431: nařízení Komise (ES) č. 2431/98 ze dne 11.11.1998
(Úř. věst. L 302, 12.11.1998, s. 13),

—

31999 R 2805: nařízení Komise (ES) č. 2805/99
22.12.1999 (Úř. věst. L 340, 31.12.1999, s. 51).

a)

V příloze I se doplňují nové údaje, které znějí:

ze

Wbdyslawowo
SLOVINSKO

Gruškovje
Obrežje
Jelšane

dne

Luka Koper
Letališče Brnik

„ČESKÁ REPUBLIKA

Praha

ESTONSKO

Meeruse

Dobová
Dragonja
Medika

Lehtma

Zavrč

Parnu
SLOVENSKO

Veere
KYPR

Aeueoóc

LOTYŠSKO

Měrsrags
b)

Lieiupe

všechny celní úřady, které pro
pouštějí
zboží
do
volného
oběhu."

V příloze II se v tabulce 1 vkládají mezi údaje pro Belgii
a Německo nové řádky, které znějí:

Liepája
Pávilosta
Riga

„CY

Kypr

CZ

Česká republika"

Roja
dále, mezi údaje pro Dánsko a Španělsko:

Salacgriva
Skulte

„EE

Estonsko"

Ventspils
LITVA

dále, mezi údaje pro Řecko a Irsko:

Klaipéda
Marijampolé

„HU

Madarsko"

Vilnius
dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

Kaunas
Šiauliai

„LT

Litva

LV

Lotyšsko"

Mažeikiai
MAĎARSKO

Budapest

MALTA

Ajruport
Internazzjonali
Malta, Luqa

ta'

Port Hieles ta' Malta, Marsaxlokk
POLSKO

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:
„MT

Malta"

Darlowo
Dziwnów
Gdaňsk

dále, mezi údaje pro Nizozemsko a Portugalsko:
„PL

Polsko"

Gdynia
Hel
Kolobrzeg

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Švédsko:
„SI

Slovinsko

SK

Slovensko".

Szczecin
Šwinoujšcie

23.9.2003
c)
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V příloze II se v tabulce 2 vkládají nové řádky, které znějí:
Kód

Měna

CZK

Česká koruna

EEK

Estonská koruna

CYP

Kyperská libra

LVL

Lotyšský lats

LTL

Litevský litas

HUF

Maďarský forínt

MTL

Maltská lira

PLN

Polský zlotý

srr

Slovinský tolar

SKK

Slovenská koruna

445

2.
31996 R 2406: Nařízení Rady (ES) č. 2406/96 ze dne 26. listo
padu 1996 o stanovení společných obchodních norem pro některé
produkty rybolovu (Úř. věst. L 334, 26.6.1999. s. 1), ve znění:

31997 R 0323: nařízení Komise (ES) č. 323/97 ze dne 21.2.1997
(Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 8),

—

32000 R 2578: nařízení Radv (ES) č. 2578/2000 ze
17.11.2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 1),

dne

—

32001 R 2495: nařízení Komise (ES) č. 2495/2001 ze dne
19.12.2001 (Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 23).

V příloze II se údaje v tabulce velikostních kategorií pro sledě obecného (Clupea harengus) nahrazují tímto:

„sleď obecný atlantský
{Clupea harengus)

1

0,250 a více

4 či méně

1

2

0,125 až 0,250

5 až 8

2

3

0,085 až 0,125

9 až 11

4a)

0,050 až 0,085

12 až 20

sleď obecný baltský (Clupea
harengus) vylovený
a výložeiv jižně od 59° 30'

4b)

0,036 až 0,085

12 až 27

sleď obecný baltský (Clupea
harengus) vylovený
a wloženv severně od 59°
30''

4c)

0,057 až 0,085

12 až 17

5

0,031 až 0,057

18 až 32

6

0,023 až 0,031

33 až 44

7a)

0.023 až 0.036

28 až 44

7b)

0,014 až 0,023

45 až 70

8

0.010 až 0.014

71 až 100"

sleď obecný baltský (Clupea
harengus) vylovený

a vyložený ve výsostných
vodách Estonska a Litvy

sleď obecný baltský (Clupea
harengus) vylovený
a vyložený
v
Rižském
zálivu

3.
32000 R 0104 Nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. pro
since 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (Úř. vést. L 17,21.1.2000, s. 22).
V příloze IV se do tabuiky doplňují nové položky, které znějí:
„19. Šprot obecný (Sprattus sprattus)

20 cm

20 cm
a)

18 cm

b)

20 cm

4.
32001 R 0080: Nařízení Komise (ES) č. 80/2001 ze dne
16. ledna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 104/2000 pro oznámení týkající se uznávání organizací produ
centů, stanovování cen a intervencí v rámci společné organizace trhu s
produkty rybolovu a akvakultury (Úř. věst. L 13, 17.1.2001, s. 3), ve
znění:

ex 0302 61 80
—

20. Zlak nachový (Coryohaena hippurus)

3

ICES Vb
(oblast ES)

ex 0302 69 99"

32001 R 2494: nařízení Komise (ES) č. 2494/2001 ze dne
19.12.2001 (Úř. věst. L 337. 20.12.2001, s. 22).
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V příloze VIII se v tabulce 1 vkládají nové řádky, které znějí:

23.9.2003

Kódy NUTS
JSO-A3"

Kódy NUTS
„ISO-A3"
CZ

Česká Republika
Praha

CZOl
EE

Název NUTS

Země

Eesti

EEOOl

Póhja-Eesti

EE002

Kesk-Eesti

EE003

Kirde-Eesti

EE004

Lááne-Eesti

EE005

Lóuna-Eesti

CY

Kůnpoc

LV

Latvija

LVOOl

Riga

LV002

Vidzeme

LV003

Kurzeme

LV004

Zemgale

LV005

Latgale

LT

b)

PL07

Mazowieckie

PL08

Opolskie

PL09

Podkarpackie

PLOA

Podlaskie

PLOB

Pomorskie

PLOC

Šlaskie

PLOD

Šwietokrzyskie

PLOE

WarmiňskoMazurskie

PLOF

Wielkopolskie

PLOG

Zachodniopomorskie

SI

Slovenija

SK

Slovensko

Slovenská republika

V příloze VIII se v tabulce 6 vkládají nové řádky, které znějí:
Měna

Kód

Lietuva

Název NUTS

Země

CZK

Česká koruna

EEK

Estonská koruna

CYP

Kyperská libra

LVL

Lotyšský lats

LTOOl

Alytaus (apskritis)

LT002

Kauno (apskritis)

LT003

Klaipédos (apskritis)

LTL

Litevský litas

LT004

Marijampolés
(apskritis)

HUF

Maďarský forint

MTL

Maltská lira

LT005

Panevéžio (apskritis)

PLN

Polský zlotý

LT006

Šiauliu (apskritis)

SIT

Slovinský tolar

LT007

Tauragés (apskritis)

SKK

Slovenská koruna

LT008

Telšiy (apskritis)

LT009

Utenos (apskritis)

LTOOA

Vilniaus (apskritis)

HU

V příloze VIII se v tabulce 7 vkládají nové řádky, které znějí:

Magyarország

Kód

HUOl

Kózép-Magyarország

HU02

Kózép-Dunántúl

HU03

Nyugat-Dunántúl

HU04

Dél-Dunántúl

HU05

Észak-Magyarország

HU06

Észak-Alfóld

HU07

Dél-Alfóld

MT

Malta

PL

Polska

PLOl

Dolnošlaskie

PL02

Kujawsko-Pomorskie

PL03

Lubelskie

PL04

Lubuskie

PLOS

Lódzkie

PL06

Malopolskie

Druh

„DOL

Coryphaena hippunď

„SPR

Sprattus sprattus"

5.
32001 R 2065: Nařízení Komise (ES) č. 2065/2001 ze dne
22. října 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 104/2000, pokud jde o informování spotřebitelů o produktech
rybolovu a akvakultury (Text s významem pro EHP), (Úř. věst. L 278,
23.10.2001, s. 6)

V čl. 4 odst. 1 se mezi údaje pro Španělsko a Dánsko vkládá nová
odrážka, která zní:

—

v češtině:

. . . . uloveno v moři ..." nebo „ . . . uloveno ve sladkých vodách
nebo „..• pochází z chovu ...",

23.9.2003
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dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:
—

—

dále, mezi údaje pro Nizozemsko a Portugalko:
—

dále, mezi údaje pro Itálii a Nizozemsko:

—

v polštině:
polawiane w morzu ..." nebo „ . . . polawiane w wodach
šródladowych ..." nebo „ . . . produkty pochodzace z cho\vu lub
hodowli ...",

v lotyštině:
nozvejots júra ..." nebo . . . . nozvejots saldúdenos ..." nebo
„ . . . izaudzěts ...",

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

v litevštině:

—

v maďarštině:

—

„ . . . tengeri halzsákmányból
nebo „ . . . akvakuitúrából ...",

ve slovenštině:
„ . . . produkt mořského rybolovu ..." nebo „ . . . produkt zo sladkovodného rybářstva ..." nebo . . . . produkt farmového chovu ryb

. . . . sužvejota ..." nebo „ . . . sužvejota géluose vandenyse ..." nebo
„ . . . užauginta
—

v maltštině:
„ . . . maqbud mill-bahar ..." nebo „ . . . maqbud mill-ilma helu ..."
nebo „ . . . prodott ta' 1-akwakultura

v estonštině:
„ . . . púutud meresi ..." nebo . . . . púútud sisevetest ..." nebo „ . . .
kasvatatud ...",

—

447

. . . . édesvízi halzsákmányból ..."

ve slovinštině:
„ . . . ujeto ..." nebo „ . . . ujeto v celinskih vodah ..." nebo
jeno ..." nebo „ . . . gojeno ...",

vzre-

8. DOPRAVNÍ POLITIKA
A. VNITROZEMSKÁ DOPRAVA

Příloha II se mění takto:
a)

31970 R 1108: Nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 ze dne 4. června 1970
o zavedení účetního systému pro výdaje na infrastrukturu železniční,
silniční a vnitrozemské vodní dopravy (Úř. věst. L 130, 15.6.1970,
s. 4), ve znění:

pod nadpis „ A . l . ŽELEZNICE položky, které znějí:
„Česká republika
—

—

—

11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Dánského království. Irska a Spojeného království (Úř.
věst. L 73. 27. 3. 19^2. s. 14),

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. vést. L 291, 19.11.1979, s. 17),

11979 R 1384: nařízení Rady (EHS) č. 1384/79 ze dne 25.6.1979
(Úř. věst. L 167. 5. .1979, s. 1),

Správa železniční dopravní cesty s. o."

„Estonská republika
—

AS Eesti Raudtee;

—

Edelaraudtee AS"

„Lotyšská republika
—

—

hlavní sítě" se vkládají nové

Valsts akciju sabiedríba .Latvijas Dzelzcejš" ( L D Z ) "

„Litevská republika

7

—
—

—

31981 R 3021: nařízení Rady (EHS) č. 3021/81 ze dne 19.10.1981
(Úř. věst. L 302, 2 $.10.1981. s. 8),

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španě.ského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985. s. 23).

„Maďarská republika
—

Magyar Államvasutak Rt. (MÁV)

—

Gyór-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. (GySEV)"

„Polská republika
—

—

31990 R 3572: nařízení Rady (EHS) č. 3572/90 ze dne 4.12.1990
(Úř. věst. L 353. 17.12.1990. s. 12),

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241. 29.8.1994. s. 21).

PKP Polskie Linie Kolej owe S.A"

„Republika Slovinsko
—

—

Akciné bendrové .Lietuvos geležinkeliai'"

Slovenské železnice (SŽ)"

„Slovenská republika
—

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)":

1
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pod nadpis „A.2. ŽELEZNICE - sítě otevřené pro veřejnou dopravu
propojené s hlavními sítěmi (kromě městských sítí)" se vkládají
nové položky, které znějí:
„Česká republika

Valsts 1. škiras autoceji

3.

Valsts 2. škiras autoceji

4.

Pilsětu ielas un autoceji"

—

Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD), a.s.

„Litevská republika

—

Connex Morava, a.s.

1.

Magistraliniai keliai

—

OKD Doprava, a.s.

2.

Krašto keliai

—

Viamont, a.s."

3.

Rajoniniai keliai"

„Estonská republika

„Maďarská republika

—

AS Eesti Raudtee

1.

Gyorsforgalmi utak

—

Edelaraudtee AS"

2.

Fóutak

3.

Mellékutak

4.

Ónkormányzati utak"

„Lotyšská republika
—

Valsts akciju sabiedriba .Latvijas Dzelzcejš' (LDZ)

—

Pašvaldibu dzelzceja infrastruktúras párvaldTtájs I L D C

„Republika Malta

„Litevská republika
—

Akcině bendrové .Lietuvos geležinkeliai'"

„Maďarská republika
—

c)

2.

Fertóvidéki Helyiérdekú Vasút Rt. (FHÉV)"

1.

Toroq Arterjali

2.

Toroq Distributorji

3.

Toroq Lokali"

„Polská republika

„Polská republika

1.

Drogi krajowe

—

Przedsiebiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem S.A. - Rybhik

2.

Drogi wojewódzkie

—

Kopalnia
Górnicza

3.

Drogi powiatowe

4.

Drogi gminne"

Piasku .Kužnica

Warežyňska'

S.A.

-

Dabrowa

—

Kopalnia Piasku .Szczakowa' SA.

—

Kopalnia Piasku .Kotlarnia' SA.

—

Jastrzebska Spóíka Kolejowa Sp. z o.o. w Jastrzebiu Zdrojů

—

Kopalnia Piasku .Maczki Bóť Sp. z o.o. - Sosnowiec";

- jaworzno

„Republika Slovinsko

- Kotlarnia

pod nadpis „B. SILNICE" se vkládají nové položky, které znějí:
.Česká republika
1.

Dálnice

2.

Silnice

3.

Místní komunikace"

Pdhirnaanteed

2.

Tugimaanteed

3.

Kórvalmaanteed

4.

Kohalikud maanteed ja tanavad"

1.

Avtoceste

2.

Hitre cestě

3.

Glavne cestě

4.

Regionálně cestě

5.

Lokálně cestě

6.

Javne poti"

„Slovenská republika

.Estonská republika
1.

23.9.2003

1.

Dialhice

2.

Rychlostně cesty

3.

Cesty I. triedy

4.

Cesty II. triedy

5.

Cesty III. triedy

6.

Miestne komunikácie".

„Kyperská republika .
1.

AuroiovnToopouoi

2.

Kúpiot Apóuoi

3.

AEUXEpEÚOVrEC Apóuoi

4.

TojtiKoi Apóuoť*

„Lotyšská republika
1.

Valsts galvenie autoceji

B. N Á M O Ř N Í DOPRAVA
31971 R 0281: Nařízení Komise (EHS) č. 281/71 ze dne 9. února
1971, kterým se stanoví seznam vodních cest námořního charakteru
uvedený v čl. 3 písm. e) nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 ze dne
4. června 1970 (Úř. věst. L 33, 10.2.1971, s. 11), ve znění:
—

11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř.
věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14),

—

—
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11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republik)' (Úř.
vést. L 302, 15.11.1985, s. 23),

C. SILNIČNÍ DOPRAVA
1.
31985 R 3821: Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. pro
since 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Úř. věst. L 370,
31.12.1985, s. 8), ve znění:

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. vést. C 241, 29.8.1994, s. 21).

V příloze se doplňují nové body. které znějí:

—

31990 R 3314: nařízení Komise (EHS) č.
16.11.1990 (Úř. věst. L 318, 17.11.1990. s. 20),

—

31990 R 3572: nařízení Rady (EHS) č. 3572/90 ze dne 4.12.1990
(Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 12),

—

31992 R 3688: nařízení Komise (EHS) č.
21.12.1992 (Úř. věst. L 374, 22.12.1992, s. 12),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

31995 R 2479: nařízení Komise (ES) č.
25.10.1995 (Úř. věst. L 256, 26.10.1995, s. 8),

—

31997 R 1056: nařízení Komise (ES) č. 1056/97 ze dne 11.6.1997
(Úř. vést. L 154, 12.6.1997, s. 21),

—

31998 R 2135: nařízení Rady (ES) č. 2135/98 ze dne 24.9.1998
(Úř. věst. L 274, 9.10.1998, s. 1),

—

32002 R 1360: nařízení Komise (ES) č.
13.6.2002 (Úř. věst. L 207, 5.8.2002, s. 1).

„Polská republika
1)

část Nowowarpieňského jezera a část Štětínského zálivu spolu
s řekami Šwina a Dziwna a Kamieňským zálivem, které leží
východně od státní hranice mezi Polskou republikou a Spolkovou
republikou Německo, jakož i úsek řeky Odry mezi Štětínským záli
vem a štětínskými přístavními vodami,

2)

část Gdaňského zálivu, která se nachází uvnitř základní linie spo
jující bod 54° 37' J6" s. š. a 18° 49' 18" v. d. (na Helské kose)
s bodem 54° 22' 12" s. š. a 19° 21' 00" v. d. (na Viselské kose),

3)

část Yiselského zálivu, která leží jihozápadně od státní hranice
mezi Polskou repub.ikou a Ruskou federací procházející tímto záli
vem.

4)

přístavní vody vymezené ze strany moře linií spojující ta trvalá
přístavní zařízení nořící nedílnou část přístavního systému, která
leží nejdále v moři."

a)
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3314/90 ze

dne

3688/92 ze dne

2479/95

ze

dne

1360/2002 ze dne

V příloze IB se v části IV odst. 1 bod 172 nahrazuje tímto:
„táž slova v ostatních úředních jazycích Společenství vytištěná na pozadí karty:

ES

TARJETA D E L CONDUCTOR

TARJETA D E CONTROL

TARJETA D E L CENTRO D E ENSAYO

TARJETA D E LA EMPRESA

CS

KARTA ŘIDIČE

KONTROLNÍ KARTA

KARTA DÍLNY

KARTA PODNIKU

DA

F0RERKORT

KONTROLKORT

V/ERKSTEDSKORT

VIRKSOMHEDSKORT

DE

FAHRERKARTE

KONTROLLKARTE

WERKSTATTKARTE

UNTERNEHMENSKARTE

ET

AUTOJUHI KAART

KONTROLLIJA KAART

TÓÓKOJA KAART

TÓÓANDJA KAART

EL

KAPTA OAHrOY

KAPTA EAETXOY

KAPTA KENTPOY AOKIMQN

KAPTA EniXEIPHZHZ

EN

DRIVER CARD

CONTROL CARD

WORKSHOP CARD

COMPANY CARD

FR

CARTE D E CONDUCTEUR

CARTE DE CONTROLEUR

CARTE D'ATELIER

CARTE DENTREPRISE

GA

CÁRTA T I O M Á N A Í

CÁRTA STIÚRTHA

CÁRTA CEARDLAINNE

CÁRTA COMHLACHTA

IT

CARTA DEL CONDUCENTE

CARTA DI CONTROLLO

CARTA DELL'OFFICINA

CARTA DELUAZIENDA

LV

VADÍTÁJA KARTĚ

KONTROLKARTE

DARBNÍCAS KARTĚ

U Z N Ě M U M A KARTĚ

LT

VAIRUOTOJO KORTELÉ

KONTROLÉS KORTELÉ

DIRBTUVÉS KORTELÉ

" JMONÉS KORTELÉ
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HU

GÉPJÁRMÚVEZETÓI
KÁRTYA

ELLENÓRI KÁRTYA

MÚHELYKÁRTYA

ÚZEMBENTARTÓI KÁRTYA

MT

KARTA TAS-SEWWIEQ

KARTA TAL-KONTROLL

KARTA TAL-ISTAZZJON TATTESTIJIET

KARTA TAL-KUMPANNIJA

NL

BESTUURDERS KAART

CONTROLEKAART

WERKPLAATSKAART

BEDRIJFSKAART

PL

KARTA KIEROWCY

KARTA KONTROLNA

KARTA WARSZTATOWA

KARTA PRZEDSIEBIORSTWA

PT

CARTÁO DE CONDUTOR

CARTÁO DE CONTROLO

CARTÁO DO CENTRO DE ENSAIO

CARTÁO DE EMPRESA

SK

KARTA V O D I Č A

KONTROLNA KARTA

DIELENSKÁ KARTA

PODNIKOVÁ KARTA

SL

VOZNIKOVA KARTICA

KONTROLNA KARTICA

KARTICA PREIZKUŠEVALIŠČA

KARTICA PODJETJA

FI

KULJETTAJAKORTTI

VALVONTAKORTTI

KORJAAMOKORTTI

YRITYSKORTTI

SV

FÓRARKORT

KONTROLLKORT

VERKSTADSKORT

FÓRETAGSKORT•

b)

V příloze IB se v části rv" odst. 1 bod 174 nahrazuje tímto:
„rozlišovací značku členského státu vydávajícího kartu, tištěno
inverzně v modrém pravoúhlém čtyřúhelníku a obklopeno 12
žlutými hvězdami; rozlišovací značky jsou tyto:

c)

V příloze II se seznam v oddíle I bodě 1 nahrazuje tímto:
„Belgie

6,

Česká republika

8

Dánsko

18,

Německo

1.

Estonsko

29,

Řecko

23.

Španělsko

9,

Francie

2

Irsko

24,

Itálie

3,

B:

Belgie

CZ:

Česká republika

DK:

Dánsko

D:

Německo

EST:

Estonsko

GR

Řecko

E:

Španělsko

F:

Francie

IRL:

Irsko

I:

Itálie

Kypr

CY,

CY:

Kypr

Lotyšsko

32.

LV:

Lotyšsko

Litva

36,

LT:

Litva

Lucembursko

13,

L:

Lucembursko

Maďarsko

7,

H:

Maďarsko

Malta

MT,

M:

Malta

Nizozemsko

4,

NL:

Nizozemsko

Rakousko

12,

A:

Rakousko
Polsko

20,

PL:

Polsko
Portugalsko
Portugalsko

21,

P:
SLO:

Slovinsko

Slovinsko

26,

SK:

Slovensko

Slovensko

27,

FIN:

Finsko

Finsko

17,

S:

Švédsko

Švédsko

5,

UK:

Spojené království".

Spojené království

11".

Úřední věstník Evropské unie

23.9.2003

2.
31991 L 0439: Směrnice Rady 91/439/EHS ze dne 29. června
1991 o řidičských průkazech (Úř. věst. L 237, 24.8.1991, s. 1), ve
znění:
—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

31994 L 0072: směrnice Rady 94/72/ES ze dne 19.12.1994 (Úř.
věst. L 337, 24.12.1994, s. 86),'

—

31996 L 0047: směrnice Rady 96/47/ES ze dne 23.7.1996 (Úř.
věst. L 235. 17.9.1996. s. 1).

—

31997 L 0026: směrnice Rady 97/26/ES ze dne 2.6.1997 (Úř. vést.
L 150. 7.6.1997. s. 41).

—

32000 L 0056: srrěrnice Komise 2000/56/ES ze dne 14.9.2000
(Úř. věst. L 237. 21.9.2000. s. 45).

a)

b)

vydávajícího

V příloze I se v bodě 3 druhý pododstavec nahrazuje tímto:
„Pokud si členský stát přeje provést tyto záznamy v národním
jazyce jiném než v jednom z těchto jazyků: španělštině, češtině,
dánštině, němčině, estonštině, řečtině, angličtině, francouzštině,
italštině, lotyštině, litevštině, maďarštině, maltštině, nizozemštině,
polštině, portugalštině, slovenštině, slovinštině, finštině nebo švéd
štině, vypracuje dvojjazyčnou verzi průkazu, ve které použije jeden
z výše uvedených jazyků, aniž jsou dotčena ostatní ustanovení této
přílohy."

c)

V příloze la se v bodě 2 písmeno c) nahrazuje tímto:
„c) rozlišovací značku členského státu vydávajícího průkaz,
tištěno inverzně v modrém pravoúhlém čtyřúhelníku a obklo
peno 12 žlutými hvězdami; rozlišovací značky jsou tyto:

V příloze I se v boče 2 třen odrážka za slovy: „strana 1 obsahuje:"
nahrazuje tímto:
„ — rozlišovací značku členského státu
značky členských států jsou tyto:
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průkaz:

B:

Belgie

CZ:

Česká republika

DK:

Dánsko

D:

Německo

EST:

Estonsko

GR:

Řecko

E:

Španělsko

F:

Francie

IRL:

Irsko

I:

Itálie

CY:

Kypr

LV:

Lotyšsko

B:

Belgie

CZ:

Česká republika

DK:

Dánsko

D:

Německo

EST:

Estonsko

GR:

Řecko

E:

Španělsko

LT:

Litva

F:

Francie

L:

Lucembursko

1RL:

Irsko

H:

Maďarsko

1:

Itálie

M:

Malta

CY:

Kypr

NL:

Nizozemsko

LV:

Lotyšsko

A:

Rakousko

LT:

Litva

PL:

Polsko

L:

Lucembursko

P:

Portugalsko

H:

Maďarsko

SLO:

Slovinsko.

M:

Malta

SK:

Slovensko
Finsko

Nizozemsko

FIN:

NL:

S:

Švédsko

A:

Rakousko
UK:

Spojené království".

PL:

Polsko

P:

Portugalsko

SLO:

Slovinsko

SK:

Slovensko

FIN:

Finsko

Permiso de Conducción

S:

Švédsko

Řidičský průkaz

UK:

Spojené království".

Korekort

d)

V příloze la se v bodě 2 písmeno e) nahrazuje tímto:
„e) slova .Vzor Evropských společenství' v jazyku (jazycích) člen
ského státu vydávajícího průkaz a slova .řidičský průkaz'
v ostatních jazycích Společenství vytištěná růžově na pozadí
řidičského průkazu:
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„ — Lotyšsko:

Fúhrerschein
Juhiluba

transportlldzekja ikgadějá nodeva,"

ASoa Ooiívnonc.

„ — Litva:

Driving Licence

transporto priemoniu savininku ar valdytoju naudotojo mokestis,"

Permis de conduire
dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

Ceadúnas Tiomána

„ — Maďarsko:

Patente di guida
Vadltája apliecíba

gépjármůadó,"

Vairuotojo pažyméjimas

„ — Malta:

Vezetói engedéry

ličenzja tat-triq/road licence fee,"

Ličenzja tas-Sewqan
. dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

Rijbewijs

„ — Polsko:

Prawo Jazdy
Carta de Conducáo

podatek od šrodków transportowych,"

Vodičský preukaz

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

Vozniško dovoljenje
Ajokortti

*

„ — Slovinsko:
letno povračilo za uporabo javnih cest za motorna in priklopna
vozila,"

Korkort".
e)

V příloze la se v bodě 2 písmeno b) za slovy „Strana 2 obsahuje"
nahrazuje tímto:

„ — Slovensko:
čestná daň,".

„Pokud si členský stát přeje provést záznamy v národním jazyce
jiném než v jednom z těchto jazyků: španělštině, češtině, dánštině,
němčině, estonštině, řečtině, angličtině, francouzštině, italštině,
lotyštině, litevštině, maďarštině, maltštině, nizozemštině, polštině,
portugalštině, slovenštině, slovinštině, finštině nebo švédštině,
vypracuje dvojjazyčnou verzi průkazu, ve které použije jeden
z výše uvedených jazyků, aniž jsou dotčena ostatní ustanovení této
přílohy."
3.
31992 L 0106: Směrnice Rady 92/106/EHS ze dne 7. prosince
1992 o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované
přepravy zboží mezi členskými státy (Úř. věst. L 368, 17.12.1992,
s. 38), ve znění:
—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

V čl. 6 odst. 3 se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládá nová odrážka,
která zní:
„ — Česká republika:
silniční daň,"
dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:
„ — Estonsko:
raskeveokimaks,"

4.
31992 R 0881: Nařízení Rady (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března
1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na
území nebo z území členského státu nebo procházející územím jed
noho nebo více členských států (Úř. věst. L 95, 9.4.1992, s. 1), ve
znění:
—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

32002 R 0484: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 484/2002 ze dne 1.3.2002 (Úř. věst. L 76, 19.3.2002, s. 1).

V příloze I v poznámce pod čarou č. 1 na první straně povolení
a v příloze III v poznámce pod čarou č. 1 na první straně povolení se
vkládají slova:
„(CZ) Česká republika", „(EST) Estonsko", „(CY) Kypr", „(LV) Lotyšsko",
„(LT) Litva", „(H) Maďarsko", „(M) Malta", „(PL) Polsko", „(SLO) Slovin
sko", „(SK) Slovensko".
5.
31992 R 0684: Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 ze dne 16. března
1992 o společných pravidlech pro mezinárodní přepravu cestujících
autokary a autobusy (Úř. věst. L 74, 20.3.1992, s. 1), ve znění:
—

31998 R 0011: nařízení Rady (ES) č. 11/98 ze dne 11.12.1997 (Úř.
věst. L 4, 8.1.1998, s. 1).

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

V příloze se v poznámce pod čarou č. 1 vkládají slova:

„-Kypr

„(CZ) Česká republika", „(EST) Estonsko", „(CY) Kypr", „(LV) Lotyšsko",
„(LT) Litva", „(H) Maďarsko", „(M) Malta", „(PL) Polsko", „(SLO) Slovin
sko", „(SK) Slovensko".

TÉXTJ ruic\o<popia<; OY^UÓTWV,"
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6.
31996 L 0026: Směrnice Rady 96/26/ES ze dne 29. dubna 1996
o přístupu k povolání provozovatele silniční nákladní dopravy a provo
zovatele silniční osobní dopravy, jakož i o vzájemném uznávání
diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci, s cílem
umožnit účinný výkon svobody usazování těchto dopravců v oblasti
vnitrostátní a mezinárocní dopravy (Úř. vést. L 124, 23.5.1996, s. 1),
naposledy pozměněná:

—

a)

453

dopravy a spojů č. 3-20 o zkouškách odborné způsobilosti
osob provozujících koncesované činnosti v silniční dopravě ze
dne 13. ledna 2003 od 17. ledna 2003.

8.
Odchylně od článku 3 jsou osvědčení vydaná provozovate
lům silniční dopravy v Maďarsku přede dnem přistoupení považo
vána za rovnocenná osvědčením vydaným na základě této
směrnice, pouze pokud byla vydána:

31998 L 0076: smě-nicí Radv 98/76/ES ze dne 1. října 1998 (Úř.
věst. L 2 " " . 14.10.1998. s. 17).
—

provozovatelům mezinárodní silniční nákladní dopravy podle
vládní vyhlášky č. 20/1991 (1. 29.) Korm., ve znění vyhlášky
č. 89/1988 (XII. 20.), MT Rady ministrů po 1. únoru 1991;

—

provozovatelům vnitrostátní silniční nákladní dopravy podle
vládní vyhlášky č. 31/1995 (III. 24.) Korm., ve znění vyhlášky
č. 89/1988 (XII. 20.), MT Rady ministrů po 1. dubnu 1995;

—

provozovatelům silniční nákladní dopravy podle vládní
vyhlášky č. 68/2001 (IV.20.) Korm., v e ' znění vyhlášky
č. 89/1988 (XII. 20.), MT Rady ministrů po 1. květnu 2001:

—

provozovatelům silniční osobní dopravy podle vládní vyhlášky
č. 49/2001 (XII. 22.) KóViMKorm. ministerstva dopravy
a vodního hospodářství po 1. lednu 2002.

V článku 10 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„4.
Odchylně od článku 3 jsou osvědčení vydaná provozovate
lům silniční dopravy v České republice přede dnem přistoupení
považována za rovrocenná osvědčením vydaným na základě této
směrnice, pouze pokud byla vydána:

—

—

provozovatelům mezinárodní silniční nákladní dopravy
a osobní dopravy podle zákona o silniční dopravě č. 111/1994
Sb., ve znění zá<ona č. 150/2000 Sb. po 1. červenci 2000;

provozovatelům
vnitrostátní silniční nákladní
dopravy
a osobní dopravy podle zákona o silniční dopravě č. 111/1994
Sb., ve znění zá.<ona č. 150/2000 Sb. po 1. lednu 2003.

9.
Odchylně od článku 3 jsou osvědčení vydaná provozovate
lům silniční dopravy v Polsku přede dnem přistoupení považována
za rovnocenná osvědčením vydaným na základě této směrnice,
pouze pokud byla vydána provozovatelům mezinárodní a vnitro
státní silniční nákladní dopravy a osobní dopravy podle zákona
o silniční dopravě ze dne 6. září 2001 po 1. lednu 2002.

5.
Odchylné od článku 3 jsou osvědčení vydaná provozovate
lům silniční doprav}' v Estonsku přede dnem přistoupení považo
vána za rovnocenná osvědčením vydaným na základě této
směrnice, pouze pokud byla vydána:

—

provozovatelům mezinárodní a vnitrostátní silniční nákladní
dopravy podle zákona o silniční dopravě ze dne 7. června
2000 (RT I 2000. 54. 346) po 1. říjnu 2000;

—

provozovatelům mezinárodní a vnitrostátní silniční osobní
doprav)' podle zákona o veřejné dopravě ze dne 26. ledna
2000 (RT I 2000. 10, 58) po 1. říjnu 2000.

6.
Odchylně od článku 3 jsou osvědčení vydaná provozovate
lům silniční doprav)- v Lotyšsku přede dnem přistoupení považo
vána za rovnoceaná osvědčením vydaným na základě této
směrnice, pouze pokud byla vydána:

—

provozovatelům mezinárodní a vnitrostátní silniční nákladní
dopravy a osobní dopravy podle zákona o silniční dopravě
a nanzení ministerstva dopravy č. 9 ze dne 6. února 2001
o zkušební komisi pro udělování osvědčení o odborné způso
bilosti ve vmtrostátní a mezmárodm silniční nákladní o osobní
dopravě po 1. dubnu 2001.

7.
Odchylně od článku 3 jsou osvědčení vydaná provozovate
lům silniční doprav)- v Litvě přede dnem přistoupení považována
za rovnocenná osvědčením vydaným na základě této směrnice,
pouze pokud byla vydána:

—

provozovatelům mezinárodní a vnitrostátní silniční nákladní
dopravy a silniční osobní dopravy podle nanzení ministra

10.
Odchylně od článku 3 jsou osvědčení vydaná provozovate
lům silniční dopravy na Slovensku přede dnem přistoupení
považována za rovnocenná osvědčením vydaným na základě této
směrnice, pouze pokud byla vydána provozovatelům mezinárodní
a vnitrostátní silniční nákladní dopravy a osobní dopravy podle
zákona o silniční dopravě č. 168/1996 ve znění ze dne 19. srpna
2002 po 1. září 2002."

b)

V článku 10b se doplňuje nový poodstavec, který zní:

„Osvědčení o odborné způsobilosti uvedená v čl. 10 odst. 4 až 10
mohou být znovu vydána daným členským státem ve formě
osvědčení stanovené v příloze la."

7.
31998 R 2121: Nařízení Komise (EHS) č. 2121/98 ze dne 2. října
1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS)
č. 684/92 a (ES) č. 12/98 ohledně dokladů pro přepravu cestujících
autokary a autobusy (Úř. věst. L 268, 3.10.1998, s. 10).

a)

V přílohách II, IV a V se v poznámce pod čarou č. 1 vkládají
slova:

„(CZ) Česká republika", „(EST) Estonsko", „(CY) Kypr", „(LV) Lotyš
sko", „(LT) Litva", „(H) Madarsko", „(M) Malta". „(PL) Polsko", „(SLO)
Slovinsko", „(SK) Slovensko".
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V příloze VI.se tabulka obsažená ve vzoru sdělení nahrazuje touto tabulkou:

Hostitelský
členský stát

Počet cestujících

Počet cestujících/km

Druh dopravy

Druh dopravy

zviáátní linková
B
CZ
DK
D
EST
GR
E
F
IRL
I
CY
LV
LT
L
H
M
NL
A
PL
P
SLO
SK
FIN
S
UK
Kabotáž
celkem

příležitostná

zvláštní linková

příležitostná

23.9.2003

1 ČŠ
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8.
31999 L 0037: Směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna
1999 o registračních dokladech vozidel (Uř. věst. L 138, 1.6.1999,
s. 57).

L:

Lucembursko

H:

Maďarsko

a)

M:

Malta

NL:

Nizozemsko

A:

Rakousko

PL:

Polsko

P:

Portugalsko

SLO:

Slovinsko

V příloze I v bodě IV se druhá odrážka nahrazuje tímto:
„ — rozlišovací značku členského
osvědčení o reg: Straci, a to:

b)

B:

Belgie

CZ:

Česká republika

-DK:

Dánsko

státu

vydávajícího

část

I

D:

Německo

EST:

Estonsko

SK:

Slovensko

GR:

Řecko

FIN:

Finsko

E:

Španělsko

S:

Švédsko

F:

Francie

UK:

Spojené království".

IRL:

Irsko

I:

Itálie

CY:

Kypr

LV:

Lotyšsko

LT:

Litva

L:

Lucembursko

H:

Maďarsko

M:

Malta

NL:

Nizozemsko

A:

Rakousko

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko se vkládají slova:

PL:

Polsko

„ — Estonsko:

P:

Portugalsko

SLO:

Slovinsko

SK:

Slovensko

FIN:

Finsko

S:

Švédsko

UK:

Spojené <rálovství".

9.
31999 L 0062: Směrnice Evropského parlamentu a Rady
1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání
určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (Úř. věst.
L 187. 20.7.1999, s. 42).
V čl. 3 odst. 1 se mezi údaje
pro Belgii a Dánsko vkládá nová odrážka, která zní:
„ — Česká republika:
silniční daň,"

raskeveokimaks,"
dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko se vkládají slova:
„ - Kypr:
Tt\n KuicXo<|>opiac, OxnuaTwv,
—

V příloze II v b o d ě IV se druhá odrážka nahrazuje tímto:

„ — rozlišovací značku členského
osvědčení o registraci, a to:
B:

Belgie

CZ:

Česká republika

DK:

Dánsko

D:

Německo

EST:

Estonsko

GR:

Řecko

E:

Španělsko

F:

Francie

IRL:

Irsko

I:

Itálie

CY:

Kypr

LV:

Lotyšsko

LT:

Litva

státu

vydávajícího

Lotyšsko:
transportlldzekja ikgaděja nodeva,

část

II

— Litva:
a)

Transporto

priemoniy

savininky

ar

valdytojy

naudotojo

mokestis;
b)

Mokestis už Ltetuvoje iregistruotas krovinines transporto priemones,"

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko se vkládají slova:
„ — Maďarsko:
gépjármůadó,
—

Malta
ličenzja tat-triq/road licence fee,"

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko se vkládají slova:
,.— Polsko:
podatek od šrodków transportowych,"
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a)

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko se vkládají slova:

V příloze I se v seznamu přístavů mezi údaje pro Belgii a Dánsko
vkládají slova:

„ — Slovinsko:
„ČESKÁ REPUBLIKA"

—

letno povračilo za uporabo javnih cest za motorna in priklopna
vozila,

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

Slovensko:

„EESTI

čestná daň."

Muuga sadám

D. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Paljassaare sadám

1.
31969 R 1192: Nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 ze dne 26. června
1969 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků
(Úř. věst, 156, 28.6.1969, s. 8), ve znění:

Vanasadam

—

11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř.
věst. L 73, 27.3.1972, s. 14),

Paldiski lounasadam

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291,19.11.1979, s. 17),

Kopli lounasadam

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

—

31990 R 3572: nařízení Rady (EHS) č. 3572/90 ze dne 4.12.1990
(Úř. věst L 353,17.12.1990, s. 12),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o ú p r a v á c h s m l u v

Paldiski póhjasadam

Kopli póhjasadam

Bekkeri sadám
Kunda sadám"
dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:
„KYTIPOI

-

přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

LATVIJA
Riga

V čL 3 odst. 1 se vkládají nové odrážky, které znějí:
Ventspils
„ — České dráhy (ČD) a. s.; Správa železniční dopravní cesty s. o.;"
Liepája
„ — AS Eesti Raudtee,
" LIETUVA
Edelaraudtee AS;"
Klaipéda"
„ — Valsts akciju sabiedríba .Latvijas Dzelzcejs' (LDZ);"
0

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

„ — Lietuvos geležinkeliai (LG);"

„MAGYARORSZÁG

„ — Magyar Államvasutak Rt. (MÁV),

MALTA"

—

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

Gyór-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. (GySEV);"

„ — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

„POLSKA

PKP Cargo S.A.;

Szczecin

PKP InterCity sp. z o.o.;

Šwinoujšcie

PKP Przewozy Regionálně sp. z o.o.;"

Gdaňsk

„ — Slovenské železnice (SŽ);"

Gdynia"

„ — Železnice Slovenskej republiky (ŽSR):".

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

2.
31991 L 0440: Směrnice Rady 91/440/EHS ze dne 29. června
1991 o rozvoji železnic Společenství (Úř. věst. L 237, 24.8.1991, s. 25),
ve zněm:

„SLOVENIJA
Koper

—

32001 L 0012: směrnice Evropského parlamentu a Rady
2001/12/ES ze dne 26.2.2001 (Úř. věst. L 75, 15.3.2001, s. 1).

23.9.2003

SLOVENSKO".

23.9.2003
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dále, mezi mapy pro Německo a Řecko.

Tr »ns«u r opitsches Sc hi en en gůlernatz
Transeuropean Rail Freight Network
Ráieau Transeuropéen de Frtt Ferrovtaire

SINKI

23.9. .200!

Úřední věstník Evropské unie

23.9.2003

dále, mezi mapy pro Itálii a Lucembursko:

Transeuropáisches Schienengúternetz
Transeuropean Rail Freight Neiwork
Réseau Transeuropéen de Fret Ferroviaire
LATVIJA

—

Rail
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3D
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dále, mezi mapy pro Lucembursko a Nizozemsko:

H

Transeuropaischen Schienengúternetz
Transeuropean Rail Freight Network
Réseau Transeuropéen de Fret Ferroviaire
MAGÝARORSZÁG

RAIL

0

«

100

160 Kitometers
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dále, mezi mapy pro Rakousko a Portugalsko:

Tr a n s e u r o p ai s c h e s

S c . h i e n e n g út>? rn e t z

Transeuropean

Freigh!

Rail

Network

Réseau Transeuropéen d e F r e t

Ferroviaire

POLSKA

—

Rail

23.9.2003

Úřední věstník Evropské unie

463

dále, mezi mapy pro Portugalsko a Finsko:

Transeu rop aischen Sch ie nen gute rnetz
Transeuropean Rail Freight Network
Réseau Transeuropéen de Fret Ferroviaire

EISENBAHNEN
RAILWAYS
CHEMINS DE FER
SLOVENIJA
FJRUCK/MUR

ZOMBATHEL

GRAZ

VILLACH

KLAGENFURT
MARIBC

TARVISIC
JESENICE

ZIDAN1 STOST
JUBUANA

00 Kilometeis
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—

E. DOPRAVA PO WITROZLNISKÝCH VODNÍCH CESTÁCH
1.

31977 D 0527: Rczhodnutí Komise 77/527/EHS ze dne 29. čer
vence 1977, kterým se stanoví seznam námořních plavebních cest
pro použití směrnice Rady 76 "135.'EHS (Úř. vést. L 209, 17.8.1977,
s. 29), ve znění:
—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv
— přistoupení Španělského království a Portugalské republiky
(Úř. věst.L 302. 15.11.1985, s. 23),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv
- přistoupení Rakouské republik)'. Finské republik)' a Švéd
ského královsťí (Úř. věst. C 241. 29.8.1994. s. 21). '

a)

V nadpisu příloh se vkládají slova:

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv
- přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švéd
ského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

Příloha I se mění takto:
i)

V „KAPITOLE I", „Zóna 1" se vkládají slova:
„Polská republika
Část Pomořanského zálivu jižně od linie spojující Nord Perd
na ostrově Rujana a maják Niechorze.
Část Gdaňského zálivu jižně od linie spojující maják Hel
a vstupní bóji do přístavu Baltijsk."

„PŘÍLOHA" a „Seznam námořních plavebních cest vyhotovený
podle čl. 3 odst. 6 směrnice 76 135/EHS"
„LISA" a „Dircktiivi "6 135 EMU artikli 3 (6) alusel rajatuc
mereteede nimekiri"
„PIELIKUMS" c „júras kugošanas LTniju saraksts, kas izveidots
atbilstoši Direktivas 76 135 EEK 3. pan ta 6. punkta nosacijumiem",
„PRJEDAS" a .Júriniu laivybos keliy sarašas, sudaiytas pagal
Direktyvos 76 135 EEB 3 (6) straipsnj",
„MELLÉKLET" a „Tengerhajózási útvonalak listája a
irányelv 3. cikkének bekezdése alapján",

465

EGK

„ANNESS" a „Lišta ta' moghdijiet marittimi skond l-artiklu
3(6) tad-Direttiva "6 135 KEE".
„ZALACZNIK" a „Lišta morskich drog zeglugovvych dla
potrzeb art. 3 (6) dyrektywy "6T35/EWG".
„PRILOGA" a „Seznam plovnih poti pomorskega značaja,
sestavljen na podlagi člena 3(6) Direktivě 76/135/EGS".

ii)

V „KAPITOLE I", „Zóna 2" se vkládají slova:
„Česká republika
Přehradní nádrž Lipno."
„Maďarská republika
Jezero Balaton."
„Polská republika
Štětínský záliv.
Kamienský záliv.
Viselský záliv.
Puckský záliv.
Wloclawská přehradní nádrž.
Jezero Šniardwy.

„PŘÍLOHA" a „Zoznam námorných plavebných trás podia
článku 3 ods. 6 směrnice "6 135,EHS".
b)

V seznamu uvedeného v příloze se doplňují nové body, které
znějí:

2)

4)

2.

„Česká republika

czešč Jeziora Nowowarpieriskiego i czešč Zalevvu Szczeciňskiego »vraz ze Š\vim\ i Dzivvn^ oraz Zalevvem Kamieňskim, znaidujaca sie na vvschód od granicy paňstvvovvej
miedzy Rzeczapospolita Polskq a Republika Federalna
Niemiec. oraz rzeka Odra pomiedzy Zalevvem Szczeciňskim a vvcáami portu Szczecin.

Řeka Labe: od zdymadla v Ústí nad Labem-Střekově ke zdy
madlu Lovosice.

czešč Zaoki Gdaňskiej zamknieta linia podstawowa
biegnac^ od punktu o vvspófrzednych 54° 3"" 36" szerokošci geograficznej pómocnej i 18° 49' 18" dhigošci geograficznej wschodniej ina Mierzei Helskiej) do punktu o
wspólrzednych 54"" 22' 12" szerokošci geograficznej
pómocnej i 19 21' 00" dhigošci geograficznej wschodniej
(na Mierzti Wišlanej).

Rybník)" Oleksovice, Svět. Velké Dářko."

=

3)

Jezero Mamry."
iii) V „KAPITOLE II", „Zóna 3" se doplňují slova:

„POLSKA
1)

Jezero Niegocin.

czešč Zalevvu Wišlanego. znajdujaca sie na pohidniovvy
zachód od granicy paňstvvovvej miedzy Rzeczapospolita
Polska a Federacja Rosvjska na tym Zalevvie.
vvody portów okrešlone od strony morza lini^ laczacq
najdalej wysuniete w morze stale urzadzenia portovve, stanovviace integralna czešč systému portowego."

31982 L 0^14: Srr.ěrnice Rady 52 ^14'EHS ze dne 4. října 1982,
kterou se stanoví :echnické požadavky pro plavidla vnitrozemské
plavby (Úř. věst. 301. 2S.10.19S2. s. 1). ve znění:

Přehradní nádrže: Baška. Brněnská (Kníničky), Horka (Stráž
pod Ralskem), Hracholusky. Jesenice, Nechráníce, Olešná,
Orlík, Pastviny, Plumlov. Rozkoš, Seč, Skalka, Slapy, Těrlicko,
Žermanice.

„Maďarská republika
Řeka Dunaj: od říčního km 1812 do říčního km 1433.
Řeka Dunaj Moson: od říčního km 14 do říčního km 0.
Řeka Dunaj Szentendre: od říčního km 32 do říčního km 0.
Řeka Dunaj Ráckeve: od říčního km 58 do říčního km 0.
Řeka Tisa: od říčního km 685 do říčního km 160.
Reka Drává: od říčního km 198 do říčního km 70.
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Řeka Bodrog: od říčního km 51 do říčního km 0.

23.9.2003
Řeka Odra od města Ratiboř k linii s řekou Východní
Odra, která se stáčí k řece Regalica od průplavu KluczUstowo, včetně této řeky a jejích přítoků k jezeru Dabie
jakož i přítoky řeky Odry od zdymadla Opatowice ke
zdymadlu ve městě Vratislav.

Řeka Kettós Kórós: od říčního km 23 do říčního km 0.
Řeka Hármas Kórós: od říčního km 91 do říčního km 0.

Řeka západní Odra od hráze Widuchowa (704,1 km od
řeky Odry) - k hranici vnitřního moře, včetně přítoků,
jakož i průplav Klucz-Ustowo spojující řeku Východní
Odra s řekou západní Odra.

Kanál Sió: od říčního km 23 do říčního km 0.
Jezero Velence.

Řeka Parnica a průplav Parnicki od řeky Západní Odra
k hranici vnitřního moře.

Jezero Fertó."
„Polská republika
—

Řeka Biebrza od ústí kanálu Augustowski k ústí řeky
Narwia.

—

Řeka Brda od linie s kanálem Bydgoski v Bydgoszcz
k ústí řek)' Visly.

—

Řeka Bug od ústí řek)' Muchawiec k ústí řeky Narwia.

—

Jezero Dabie k hranici vnitřního moře.

—

Kanál Augustowski od linie s řekou Biebrza ke státní hra
nici, včetně jezer podle trasy tohoto kanálu.

—

Kanál Bartnicki od jezera Ruda Woda k jezeru Bartežek,
včetně jezera Bartežek.

—

Kanál Bydgoski.

—

Kanál Elblaski od jezera Druzno k jezeru Jeziorak
a k jezeru Szelajj Wielki, včetně těchto jezer a včetně
jezer podél trasy kanálu, vedlejší trasy směrem k Zalewo
od jezera Jeziorak k jezeru Ewingi, včetně.

—

Reka Pisa od jezera Ros k ústí řeky Narew.

—

Řeka Szkarpawa od řeky Visly k ústí Viselského zálivu.

—

Reka Warta od zálivu Šlesiňski k ústí řeky Odra.

—

Soustava Wielkie Jeziora Mazurskie zahrnující jezera spo
jená řekami a kanály tvořícími hlavní trasu od jezera Ros
(včetně) v Piszi ke kanálu Wegorzewski (včetně tohoto
kanálu) ve Wegorzewu, včetně jezer: Seksty, Mikolajskie,
Tahy, Tahowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne,
Boczne, Tajty, Kisajno, Dargin, Labap, Kirsajty a Šwiecajty,
včetně kanálu Gižycki, kanálu Niegociňski, a kanálu Piekna Góra, vedlejší trasy jezera Ryňskie (včetně) v Rynu
k jezeru Nidzkie (až 3 km, tvoříce hranici s rezervací
Jezero Nidzkie'), včetně jezer: Beldany, G u z i a n k a

—

Kanál Gliwicki včetně kanálu Kedzierzynski.

—

Kanál Jagiellonskiod linie s řekou Elbl^g k řece Nogat.

—

Kanál taczanski

Malá

a Guzianka Wielka.

—

Řeka Visla od ústí řeky Przemsza k linii s kanálem
taczanski, jakož i od ústí tohoto kanálu v Skawina, k ústí
řeky Visly k Gdaňskému zálivu, kromě přehradní nádrže
Wfoclawski."

„Slovenská republika

Dunaj: od Devína (říční km 1880,26) ke slovensko-maďarské
hranici."

iv) V „KAPITOLE III", „Zóna 4" se vkládají slova:

„Česká republika
—

Kanál Šlesiňski včetně jezer podél trasy tohoto kanálu
a jezera Goplo.

—

Kanál Žeraňski.

—

Řeka Martwa Visla od řeky Visla v Przegalině k hranici
vTíitřního moře.

Všechny ostatní vodní cesty neuvedené v seznamech pro zóny
1, 2 a 3."

„Litevská republika

Celá litevská síť."

—

Řeka Narew od ústí řeky Biebrza k ústí řeky Visla, včetně
jezera Zegrzyňski.

„Maďarská republika

—

Řeka Nogat od řeky Visly k ústí Viselského zálivu.

Všechny ostatní vodní cesty neuvedené v seznamech pro zónv
1, 2 a 3."

—

Řeka Noteč (horní) od jezera Goplo k linii s kanálem
Górnonotecki a kanálem Górnonotecki a řeka Noteč
idolní) od linie kanálu Bydgoski k ústí řeky Warta.

„Slovenská republika

—

Řeka Lužická Nisa od Gubinu k ústí řeky Odra.

Všechny ostatní vodní cesty neuvedené v seznamu pro zónu
3."
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3.

—

31991 L 0672: Směrnice Rady 91 672/EHS ze dne 16. prosince
1991 o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel
pro přepravu zbcž: a cestujících po vnitrozemských vodních
cestách (Úř. věst. L 3^3. 31.12.1991. s. 29). ve znění:
—

11994 X: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv
- přistoupení Rakouské republiky. Finské republik)' a Švéd
ského královsr-í Úř. věst. C 241. 29.8.1994. s. 21).

a)

Příloha I se mt-r.: takto:
i)

b)

Pod nadpisem „Skupina A" se doplňují nové položky,
které zněj::

Hajós.opitányi bizonyítvány (osvědčení kapitána),

—

Hajóvezetói .A' bizonyítvány (osvědčení A vůdce pla
vidla) iv souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy
a správy vod č. 15 2001 (Pv. 27.) Ministerstva dopravy
a správy vod o osvědčeních ve vodní dopravě)."

„Polská republika:
—

ii)

Paten: žeglarski kapitána žeglugi šródladowej - kate
gorii B (osvědčení B vůdce plavidla) (v souladu
s naň zením ministra infrastruktur)' ze dne 23. ledna
2003 o profesní kvalifikaci a o minimálním počtu
členů posádky plavidel na vnitrozemských vodních
cestách'."

Pod nadpisem „Skupina B" se doplňují nové položky,
které zněj!:
„Česká republika:

(Vyhláška Ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací
Slovenské republik)' č. 182/2001 Z. z., kterou se sta
noví podrobnosti o kvalifikačních předpokladech
a o ověřování odborné způsobilosti člena posádky
plavidla a kapitána malého plavidla (podle § 30,
odst. 7 a § 31 odst. 3 zákona č. 338/2000 Z. z.
o vnitrozemské plavbě a o změně a doplnění
některých zákonů))."

V příloze II se mezi údaje pro Nizozemsko a Finsko doplňuje
nová položka, která zní:
„Polská republika

„Maďarská republika:
—
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Zóna 1 a zóna 2 v příloze II směrnice 82/714/EHS, kromě
Wloclawské přehradní nádrže a jezer Šniardwy, Niegocin a
Mamry".
F. TRANSEVROPSKÁ DOPRAVNÍ SÍŤ
31996 D 1692: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Spole
čenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (Uř. věst. L 228,
9.9.1996, s. 1), ve znění:
—

32001 D 1346: rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
č. 1346/2001/ES ze dne 22.5.2001 (Úř. věst. L 185, 6.7.2001,
s. 1).

Příloha I se mění takto:
i)

obsah se nahrazuje tímto:
„Část 2: Silniční síť
2.0

Evropa

2.1

Belgie

2.2

Česká republika

2.3

Dánsko

Estonská republika:

2.4

Německo

—

2.5

Estonsko

Litevská republika:

2.6

Řecko

—

2.7

Španělsko

2.8

Francie

2.9

Irsko

—

Průkaz způsobilosti kapitána a průkaz způsobilosti
kornr.delníka (zákon č. 114/1995 Sb.) ze dne
25. května 1995 o vnitrozemské plavbě a vyhláška
Ministerstva dopravy (č. 224'1995 Sb.) ze dne
14. září 1995 o způsobilosti osob k vedení a obsluze
plavidel!.

Siseveeiaeva laevajuhi diplom.

Vidai.s vandenu transporto specialisto laipsnio diplomas ischváleno nařízením Ministerstva dopravy
a s p c j ú č. 161 ze dne 15. května 2 0 0 1 o pravidlech

pro vydávání diplomů a osvědčení o kvalifikaci pro
odbo -ruky vnitrozemské vodní dopravy).
Maďarská republika:
—

Haiójkapitányi bizonyítvány (osvědčení kapitána).

—

Hajóvezetói ~V bizonyítvány (osvědčení A vůdce pla
vidla* iv souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy
a správy vod č. 15 2001 (IV. 2~- KóViM
o osvědčeních ve vodní dopravě).

2.10 Itálie
2.11 Kypr
2.12 Lotyšsko
2.13 Litva
2.14 Lucembursko

Polská republika:

2.15 Maďarsko

—

2.16 Malta

Patent žeglarski kapitána žeglugi šródladowej Patent
žeglarski kapitána žeglugi šródladowej - kategorii B
(osvědčení B vůdce plavidla) (v souladu s nařízením
ministra infrastruktury ze dne 23. ledna 2003 o pro
fesní kvalifikaci a o minimálním počtu členů posádky
plavi jel na vnitrozemských vodních cestách).

2.1" Nizozemsko
2.18 Rakousko
2.19 Polsko

Slovenská republika:

2.20 Portugalsko

—

Lodný kapitán I. triedy.

2.21 Slovinsko

—

Lodný kapitán II. triedy,

2.22 Slovensko

CS
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2.23 Finsko

4.7

Litva

2.24 Švédsko

4.8

Maďarsko

2.25 Spojené království

4.9

Polsko

Část 3: Železniční síť

4.10 Slovensko

3.0

Evropa

3.1

Belgie

3.2

Česká republika

3.3

Dánsko

3.4

Německo

3.5

Estonsko

3.6

Řecko

"i."

Španělsko

3.8

Francie

3.9

Irsko

Část 5: Námořní přístavy — Kategorie A
5.0

Evropa

5.1

Baltské moře

5.2

Severní moře

5.3

Atlantský oceán

5.4

Středozemní moře — západní část

5.5

Středozemní moře — východní část

5.6

Kypr

5.7

Malta

Část 6: Letiště
3.10 Itálie
6.0. Evropa
3.11 Lotyšsko
6.1.

Belgie/Dánsko/Německo/Lucembursko/Nizozemsko/Rakousko

3.12 Litva
6.2. Česká republika

3.13 Lucembursko
6.3.

Estonsko

6.4.

Řecko

6.5.

Španělsko/Portugalsko

3.14 Maďarsko
3.15 Nizozemsko
3.16 Rakousko
3.1" Polsko
3.18 Portugalsko
3.19 Slovinsko
3.20 Slovensko
3.21 Finsko
3.22 Švédsko
3.23 Spojené království
Část 4: Síť vnitrozemských vodních cest a vnitrozemských přístavů
4.0

Evropa

4.1

A.
B.

6.6. Francie
6.7.

Irsko/Spojené království

6.8. Itálie
6.9. Kypr
6.10. Lotyšsko
6.11. Litva
6.12. Maďarsko
6.13. Malta
6.14. Polsko
6.15. Slovinsko
6.16. Slovensko
6.17. Finsko/Švédsko

4.2
4.3

Část 7: Síť kombinované doprav)'

4.4

7.1.

4.5
4.6

Česká republika

7.2.

A.

Železnice

B.

Železnice, velké měřítko

Vnitrozemské vodní cesty";
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ii)

v souvislosti s mapami:
—

mapy v oddílu 2 sc nahrazují tímto:
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LEITSCHEMA DES TRANSE UROPAISCHEN VERKEHRSNETZES (Horizont 2010)
TRANS - EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAN (2010 horizon)
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horizon 2010)
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LEITSCHEMA DES TRANSE UR OPA ISC HEN VERKEHRSNEIZES (Horizont 2010)
TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLWE PLAM (2010 horlíon)
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horlzon 2010)
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LEITSCHEMA DES TRANSEUROPABCHEN VERKEHRSMETZES (Horizont 2010)
TRANS EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAN (2010 horlzon)
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horlzon 2010)
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LEITSCHEMA DES TRANSEUROPÁISCHEN VERKEHRSNETZES (Horizont 2010)
TRANS - EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAŇ (2010 horizon)
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horizon 2010)
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LEITSCHEMADES TRANSEUROPASCHEN VERKEHRSHETZES (Horizont 2010)
TRANS - EUROPE AN TRANSPORT NETWORK OUTLME PLAM (2010 horfcon)
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horizon 2010)
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IEITSCHEMA DES TRANSE UROPAISCHEN VERKEHRSNETZES (Horizont 2010)
TRANS - EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PL AN (2010 horizon)
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horizon 2 0 1 0 )
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IEITSCHEMA DES TRANSEUROPAISCHEN VERKE HRSNE TZE S (Horizont 2010)
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TRANS - EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAN (2010 horlzon)
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horlzon 2010)
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LEITSCHEMA DES TRANSEUROPÁISCHEN VERKEHRSNETZES (Horizont 2010)
TRANS - EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAN (2010 horizon)
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horizon 2010)
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LEITSCHEMA DES TRANSEUROPAISCHEN VERKEHRSNETZES (Horizont 2010)
TRANS - EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAN (2010 horizon)
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horizon 2010)

STRASSEN
ROADS
ROUTĚS

NEDERLAND
o

GRONINOEN

AMSTERĎV
•
IJR6CHT
\

1

'

^^^y

""v

ARN/EM

>

—

\

ENSCI/ED E

NIJ MVE 0 EU

\

EIND HOVEN

\

ANTWf RPE

fltSttirtnd
Evisllng
ExifUnt

•»

Otplini
Planried
PtanHM

0

20

40

60 Kilem tun

i
f

487

Úřední věstník Evropské unie

23.9.2003

2_18
LEITSCHEMA DES TRANSE UROPAISCHEN VERKEHRSNETZES (Horizont 2010)
TRANS - EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLME PLAN (2010 horizon)
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horizon 2010)
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LEITSCHEMA DES TRANSEUROPAISCHEN VERKEHRSNETZES (Horizont 2010)
TRANS - EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAN (2010 horizon)
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horizon 2010)
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LEITSCHEMA DES TRANSE UROPAISCHEN VERKEHRSNETZES (Horizont 2010)
TRANS • EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAN (2010 horizon)
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horizon 2010)
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LEITSCHEMA DES TRANSE UROPAISC HEN VERKEHRSNETZES (Horizont 2010)
TRANS - EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAŇ (2010 horizon)
SCHÉMA OU RESEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horizon 2010)
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LEITSCHFMA DES TRANSEUROPAISCHFN VERKE HRSNETZES (Horizont 2010)
TRANS - EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLME PLAN (2010 horizon )
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horlzon 2010)
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LEITSCHEMA DES TRANSEUROPÁISCHEN VERKEHRSNETZES (Horizont 2010)
TRANS - EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAN (2010 horizon )
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horizon 2010)
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LE ITSCHE MA DES TRANSE UROPAISC HEN VERKEHRSNETZES (Horizont 2010)
TRANS - EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAN (2010
/mi )
SCHÉMA OU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horizon 2010)
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LEITSCHEMA DES TRANSEUROPAISCHEN VERKE HRSN EIZE S (Horizont 2010)
TRANS EUROPE AN TRANSPORT NETWORK OUTLIME PLAN (2010 horlzon )
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEIIROPÉEN DE TRANSPORT (horlzon 2010)
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Geplanle Hůohgt*ch«tndlgk«tiízugsireck*n
Planned nlghspttd I h t t
Ugnas i gnnd« vitesse pliniflée*

Konveniionelle Sirecken
Convantíonil llnei
Lignes conventionnelles

Geplinte konventlonele Stmoken
PiannedconwMlonil Unes
Lignas conuennonruBaí planifliei

AuibJuftr»ck*n Djr
Htochges chwiridigkansverkehr
Upgndid high speed Unes
Lig nať amenigé ei I granda v f i n «

Geptante Ausbauftrecken ftir Hochgaíchuiind<kaili««arkaht
Planned upgraded high fpeed linu
Lig ne* ptinilleei • mlnigaei a granda vitesse
160

KUometers

FER
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LEITSCHEMA DES TRANSE UROPAISC HEN VERKEHRSNETZES (Horizont 2010)
TRANS - EUROPE AN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAN (2010 horizon )
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horizon 2010)

EISENBAHNEN
RAILWAYS
CHEMINS D E FI

EESTI

H©chg*íCn»ind.ghe«s.?ygftx*ck*n
High speed lir.lt
lignes a granda wteis*

OiplanM HochgiíeíiwÍndigk*i«íugstřic*in
Plannid high spttd lintf
Ligntt j grandi -tes se ptaní** es

Konvenbonele Str*ck*n
Convenúonal hnát
Lignit coniwf.tloni.tlti*

Giplanti konttntionille Strecken
Ptinnad con"<enTior»al lineš
Ugnis oonvantionncles planiaícs

Ausbaustrechtn UJÍ
Hochguchuiind.gk*rti»*fker.r
Upgraded high speed linu
Lignes a m í n a g e i f a grand* v K i s s i

Otplint* Autbiustre-cken fur HochgcschvindlgkíittMnVihr
Plannid upgradid high speed lineš
Lignit plinlfllis aminag«ts i grand* vrtttte
00

Kltometcff
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LEITSCHEMA DES TRANSEUROPÁISCHEN VERKEHRSNETZES (Horizont 2010)
TRANS - EUR OPE AN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAN (2010 horizon )
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horizon 2010)

EISENBAHNEN
RAILWAYB
CHEMINS DE FER

ELLAS/EAAAS

Hochgescnwindigkeftszugstrecktn
Hlgh spttd llnti
lignes á grande nttesse

Gtplaňte Hoohgt*chuiindigk*itsiugstr«cken
Planntd high speed línes
Ugnts i grand* v i t t u * pianiHées

Konvtntk>ntH* Strtektn
Convtntional Unes
Lignes conwentionnelles

Gaplant* konvtntWntlI* Strtektn
Planntd oon vtntlonal lín**
Lignes oonxentlonntllts planiflées

Aujbšustrtclitn ftif

Otptsntt Autóaufirtoktn ftir Hoehgtiohuiindígktiisutrkthr
Planntd upgraded high spttd lints
Ugnts planřféts amenagées á grande vitesse

HochgescnBindigkeftsvarktehr

Upgraded high spttd línes
Ugncs amtnagéts i grand* vitessí

ISO Kifemtttrf
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I LEITSCHEMA DES TRANSEUROPAlSCHEN VERKEHRSNETZES (Horizont 2010)
TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLME PLAN (2010 horizon)
I SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horizon 2010)

EISENBAHNEN
RAILWAYS
CHEMINS DE FER
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LEITSCHEMA DES TRANSE UROPAISCHEN VERKEHRSNETZES (Horizont 2010)
TRANS - EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAN (2010 horizon )
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horizon 2010)

EISENBAHNEN
RAILWAYB
CHEMINS DE FER

FRANCE

Hochge schwindigkeiis z ug strecken
Hlgh speed Hne*
Lig nes a grande vitesse

Geplante Hochgeschaindigkeitszugstrecken
Plinned hlgh speed lineš
Lig nes a grande vitesse planitiées

Konventionelle Strecken
Convtntional lineš
Lígnei eonventionnelles

Geplante konventionele Strecken
Plinned eonuentionit lineš
Ugnas cofiventionnelles plamttes

Ausbaustrecken tjr
Hochgtschuilndhgkeítiuerkehr
Upgraded high speed lineš
Ugnas aménigées i grande vitesse

Geplante Ausbiustracken tXJr Hochgeschwindigkeltsverkehr
Planned upgraded hígh speed Unes
Ugnes planltUes amenagies a grande vítesse
0

50

100

150 Kilotr
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LEITSCHEMA DES TRANSE UROPAISC HEN VERKEHRSNETZES (Horizont 2010)
TRANS EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLWE PLAN (2010 horizon )
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horizon 2010)

EISENBAHNEN
RAILWAYS
CHEMINS DE FER

IRELAND

Hoohgtschwlndigktřistugsirtoktn
High speed Unes
Ugntf i grand* vtttoa

Oeplanle Hochgeschiuindigkeitsiugstreoben
Plann«d high spttd llnti
Lignes i grande vittsst planlttti

Konvtntiontllt Strtcktn
Conwntíonal lints
Lignes convenlionnerles

Gtplsmt konvtntlontll* Strtohtn
Planned con«*ntlonal llnts
Lignes conutntionntllts planiWti

Ausbaustrecktn ftíf
Hochgeschuiindigkeiswrkehr
Upgradad high spttd linti
Lignes amtnagtts a grande vttsst

Geplante AusbauHrtcktn fur Hoohgtsoh*indigktitswrkar.r
Planned upgradtd high spttd llnts
bgntc planlítts amtnagtts i grandt v l t i s e
0

20

23.9.2003
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3J0
LEITSCHEMA DES TRANSEUROPÁISCHEN VERKEHRSNETZES (Horizont 2010)
TRANS - EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAN (2010 horizon )
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horizon 2010)

EISÉNESAHNEN
RAILWAYS
CHEMINS DE

ITALIA

ltochg«schu>ÍndÍgkelmug«reck«n
High speed lineš
lignes á grande vitesse

Geplante Hoc hg e sch w in digkeitszug stře eben
Planned high speed línes
Ugnes á grande nttess* plamUtes

Konventiontlle Strecken
Conwentíonal ines
lignes conventionneUes

Geplante konvenbonei* Strecken
Planned conwenitonal lneš
Ugnes conwentionneDes planífiées

Ausbaustrecken tur
HDChgeschuindigkeitsuerkehr
Upgraded high speed Unes
Ugnes amenagées á grande vftesi

Geplante Ausbaustrecken tijr Hocngeschuiindigkensuerkehr
Planned upgraded high speed lineš
Ugnes ptanifléas amenigées á grande vitesse
50

100

150 Kilometers
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3_n
LEITSCHEMA DES TRANSE UROPAlSC HEN VERKEHRSNETZES (Horizont 2010)
TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAN (2010 horizon )
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horizon 2010)
LATVIJA

Hochgeschwindigkeitszugstrecken
High speed lineš
Lignes a grande vitesse
Konventionelle Sirecken
Conventional lineš
Lignes conventionneBes
Ausbaustrecken Wr
Hoohges^uindigkeÉsverlwhr
Upgraded high speed lineš
lignes aménagées a grande vnesše

EISENBAHNEN
RAILWAYS
CHEMINS DE F E R

Geplante Hochgeschuiindtgkeitsiugstrecken
Planned high speed lineš
Lignes a grande vitesse planitees
_

_

_____

Geplante konventionelle Strecken
Planned conwentiůnal lineš
lignes conventionnelles planiUes
Geplante Ausbaustrecken tur Hochgeschuiindigkeitsverkehr
Planned upgraded hioh spaed lineš
•<
Jlfit
i—TL- A
150 Kilometers

23.9.2003
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3.12
ES (Horizont 2010)
N (2010 horizon)
lorizon 2010)

LEITSCHEMA DES TRANSEU
TRANS - EUROPEAH TRANSI
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANS

EISENBAHNEN
RAILWAYS
CHEMINS DE FER

DAUGAVPILS >

^

KLAJPĚDA

KAISIADORYS

f
MARřUAMPOLE

HQchgtschtandigktftSiugslrecken
High speed lineš
Lignes i granda vttesst

Geplante Hochgeschuiindigkeitszugstreclctn
Planned high spttd lints
Lignes á grande uitesse ptanittées

KonwentioneHe Streclcen
Uo n ve nli mn a I Unes
Ugnes conv*nt)onneH«s

Geplante konventioneDe Strecken
Planned conventional lineš
Lignes convtntíonntlts ptanifiets

Ausbaustrecken tur
HochgeschuiÍndigktits«trktlir
Upgnded high speed lneš
Ugnes aménagées á grande uitesse

Geplante Ausbaustrecken túr HochgtschníndigktltSMrkthr
Planntd upgradtd high spttd lints
Ugnts planíllřes arntnagéts á grande vtesse

508
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3J3
LEITSCHEMA OES TRANSE UROPAISCHEN VERKEHRSNETZES (Horizont 2010)
TRANS - EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAN (2010 horizon )
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horizon 2010)

EISENBAHNEN
RAILWAYS
CHEMINS DE FER

LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

Hochgeschuiindigkertszugstre oken
High spaad lints
Ugnes a grand* vttesse

Oaplant* Hoohg«íchwindígk*itsřugstraok*n
Planned hlgh sp**d lineš
Ugn*f 1 grande vlt*Sf* planitl* e =

Konvantiontn* Str*ok*n
Convantional lln«s
Ugn*s con**ntionn«ll*s

G*plant* konventionell* Strecken
Ptonned eonvefntionil Unes
Ugnes converttionn«ll*s piini*áes

Ausbaustrecken t\ir
Hochgaschuiindfcjkeilsverkehr
Upgríd*d high spaad Unes
Lign«s imenageasi grand* vltess*

Geplante Ausbiustf*ck*n ftlr Mochg,«sch*»indigfc«its««rk«hr
Plann«d upgradad hlgh speed Unes
Ugnes planiHeas amenagies á grande vitesse
IS

Kilomatars
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LEITSCHEMA DES TRANSE UROPAlSC HEN VERKEHRSNETZES (Horizont 2010)
TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLME PLAN (2010 horizon )
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horizon 2010)

Hochgeschwindigkeitszugstreeken
High speed llnes
lignes a grande vitesse

EISENBAHNEN
RAILWAYS
CHEMINS DE F E R

MAGYARORSZAG

~

~

Geplante Ho c hg e s chvi ndigkeitszug strecken
Planned high speed lineš
lignes a grande vitesse planífiées

Konventionelle Strecken
Conventional lineš
lignes conventionnelles

Geplante konventionele Strecken
Planned conwntional lineš
lignes conventionnelles planifiées

Ausbaustrecken tur
Hochgeschuiindigkeitsverkehr
Upgraded high speed Unes
lignes aménagécs a grande vitesse

Geplante Ausbaustrecken tXir Hochgescheiindigkeitsverkehr
Planned upgraded high speed lineš
Lignes ptanitiées amenagéas a grande vitesse
150 Kilo meten
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LEITSCHEMA D E S T R A N S E U R O P Á I S C H E N V E R K E H R S N E T Z E S (Horizont 2010)
TRANS - EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAN (2010 horizon )
S C H É M A DU R É S E A U í RAN SE U R O P É FN DE TRANSPORT (horizon 2010)

NEDERLAND

Hochg*scrii»indígk*ltsiugstreck*n
High speed tines
Lignes a grand* vit«ss*

Geplante Hochgeschwindigkeitíiugstrecben
Planned hlgh speed Unes
Ugnes á grande vitesse planifées

Konventiortelle Sirecken
Conuvntional llnes
Lignes conventionneVes

Geplante konventwneHe Strecken
Planned oonventktnal lineš
Lignes conventionnellcs planifié*s

AusbJustreokan Wr
Hochgeschwindigkeitsverlcehr
Upgraded high speed lineš
Ugnes amenagées a grand* vitesse

Geplant* Ausbaustr«ck*n tXír Hochgeschuiindkjkeits'
Planned upgraded high speed lineš
Ugnes plimtUes amenagées i grand* vitesse

EISENBAHNEN
RAILWAYS
CHEMNS DE FER

23.9.2003
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3J6
LEITSCHEMA DES TRANSE UROPAISCHEN VERKEHRSNETZES (Horizont 2010)
TRANS - EUROPE AN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAN (2010 horizon )
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horizon 2010)

EISENBAHNEN
RAILWAYS
CHEMINS DE FÉR

ÓSTERREICH

Hochgasohwindigkaís njgsiracfcan
Hlgh speed lineš
Ugnes i gnnda viiassc

Geplante Hochgeschwiňdigkeiisiugstracken
Pbjnnad high speed imei
Ugnes a grande «*t«n# planltaes

Konventionelle Strecken
Convantional linea
Ugnes conwntionnelles

Geplanla konvenuoneHe Strecken
Ptanned conventionil Unes
Ugnes oonventlonnelles planitees

Ausbaustrecken Hit
Hochgaschaiindigke«sv*řkehr
Upgraded high speed Unes
Ugnes amenagáesa grande vitesse

Geplante ausbaustrecken Air Hochgeschwlndigkeitsverkehr
Planned
hlgh speed U|tfl«f
n
B
l u m ' iupgraded
i l f l r i t e i klnh
Ugnes planitUes amenagies i grande vltess*
150

KKometeis
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3J7

LEITSCHEMA DES TRANSE UROPAISCHEN VERKEHRSNETZES (Horizont 2010)
TRANS - EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLME PLAN (2010 horizon >
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horizon 2010)

EISENBAHNEN
RAILWAYS
CHEMNS DE F E R

POLSKA

Hoohgeschuiindiflkeiiiiijgílrtckin
High speed Unes
Ugnes á grande vitesse

Geplante Hochgeschvindigkeitszugstrecken
Planned high speed lineš
Ugnes i grande vitesse pBnlňées

Konventionelle Strecken
Conventional Unes
Ugnes conventionnelles

Geplante konventionelle Strecken
Planned conventional Unes
Ugnes con ve nti on ne l e s planifiées

Ausbaustrecken tur
Hochgeschuiiridiekerts verkehr
Upgraded hlgh speed Unes
Ugnes aménagees á grande vltess*

Geplante Ausbaustrecken tur Hoohgesohujfndlgkeitsverttehr
Planned upgraded hkjh speed lineš
Ugnes planifiées amenagies á grande vitesse
150 Kilometen

Úřední věstník Evropské unie

23.9.2003

Konventionelle Streckei
Conventional line
Lignes conventionnelles

ijgnes conventionnelles planiftées

Ausbaustrecken fuf
Hochgesch-iindigkeiisvefkehr
Upgraded high speed lineš
Lignes aménagéesá grande vites

Geplante Ausbaustrecken tur Hochgi
dlgkeitsverVehr
Planned upgraded high speed lineš
Ugnes planifiées amenagées á grande vitesse
60 KHometers
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3J9
L E I T S C H E M A DES T R A N S E U R O P Á I S C H E N V E R K E H R S N E T Z E S (Horizont 2010)

EISENBAHNEN

T R A N S - E U R O P E A N TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAN (2010 horizon )

RAILWAYS

S C H É M A DU R É S E A U T R A N S E U R O P É E N D E TRANSPORT (horizon 2010)

C H E M I N S DE F E R

SLOVENIJA

KLAG E N F UPIT

ZI0ANI H I T

/UILJAHA

TKIESTE

Hocřfi eícíwlra Itjfcf! H BJ|]Í Ir
High speed Unes
Uonts a grande ul kst e

QepBnfc rlocMie j c í w h l i g M I B í m í r e _ r t.
řlamefl Nflhíqeed Hne 5
Usnít t srandě nlt«*e peirillp*

KcnuanlcfclK SlreOfen
Conuenlcnat Unes
Ugne» oanuenlonre les

GepBnfc fcoruenlonelie B l e « e n
Fiameí ccrvurn lona llms
UflTirs corue nlcr-rc Ir f pian lír a

•jjíoauí r e * e r tli
Hodno •3d~lrriigKelB.efKrhf
UaniaBcd ntah >ner. One*
U|ne« amí reiBíes * pandě mtr«f>

OepBnt! AuJB8«_*lecfcen « • o<t«ef<Jwlrí gkelB.erterr
Plamen upgrade, nofi saeeS dnes
Ugneí u M t t t t amf rvjotvs I arande ulkne
eC

KJtomeBu
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3,20
LEITSC HE M A D ES TRANSE UR OPA ISC HE N VIRKE HRSN E TZE S (Horizont 2010)
TRANS - EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAN (2010 horizon )
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horizon 2010)

EISENBAHNEN
RAILWAYS
CHEMIN8 DE F E R

SLOVENSKA REPUBLIKA

t BIELSKO-BIALA

U*RTIN

SZÉKESFEHÉRV0AR

Hoohflticřnoina«gk«HsiU9iirtcl"«rt
High speed línes
Ugnes á grande uitesse

Geplante HoohgesohBiindigbeitsiuflítrtcken
Planned high speed lineš
Ugnes i grande vitesse pliniaées

Konventionelle Strecken
Conventional lineš
Ugnes oonvenilonnelles

Geplante ko n ve niio nelle Strecken
Planned eonventioml lineš
Ugnes conventionnelles planiaees

Ausbiustrecken fur
Hochgeschmindigkeflsverkehr
Upgradad high speed Unes
Ugnes aménagées a grande vřtessc

Geplante Ausbaustrecken tur Hochgesohwindigkeitsverkthr
Planned upgraded high speedlines
Ugnes planitiées aménagées á grande vitesse
150

Kllometers
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LEITSCHEMA DES TRANSEUROPÁISCHEN VERKEHRSNETZES (Horizont 2010)
TRANS - EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLME PLAN (2010 horizon )
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horizon 2010)

EISENBAHNEN
RAILWAYS
CHEMINS DE F E R

SUOMI

f

"

ROVANIEMl

OSTERSUN

UNDSVAIX

LAHTI

KCIUVÍ3

Hochgeschuiindigkeiisruflstrechtn
High spttd llnts
Lignes á grande vitesse

Geplante Hochgtschwindigktitsztigstreckei
Planntd high spted lineš
Lignes á grande vitesse planiliées

Konventionelle Strtektn
Conventional lineš
Lignes conventionneiles

Geplante konventionelle Strecktn
Planntd conventional lints
lignes convtntionntllts plantfiées

Ausbaustrtcken tur
Hochgeschojindigketsvtrfcehr
Upgraded high spetd lints
lignes amenagées á grande vt»ess«

Geplante Ausbaustrecktn (ur Hochgeschiuindigkettsvtrkthr
Planned upgraded high spted lineš
lignes planitiées amenagées á grande vitesse
50

100

150 K*omet*rj
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3,22
LEITSCHEMA DES TRANSEUROPAISCHEN VERKEHRSNETZES (Horizont 2010)
TRANS - EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLWE PLAN (2010 horizon)
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horizon 2010)

EISENBAHNEN
RAILWAYS
CHE MIN S DE F E R

SVERIGE

<?3

jtIN

mSHAVNl

Hochgsschuiirid igkeilšziigilreckeri
High spttd llnas
Lig nes 3 grande vitesse

tm**.

Geplante Hoohgesohu>lndigk*ltsiugstr*ck*n
Planned high spaad Unes
Ugnes a grande vnesše planlflees

Konventionelle Strecken
Conventlonal lín*c
Ugnes conv*ntlonn*ll*s

Geplante konventionelle Strecken
Planned conventional Unes
Ugnes oonventlonnelles planlíées

Ausbaustr*ok*n far
Ho ch g « s chiu i n d igkeris ve rkeři r
Upgndid high speed lineš
Ugnes imenigtes a grande vltess*

Oepiant* AusbiustraekertftjrHoo hg • s ohu Indig ke ruvtrkajhr
Planned upgraded hlgh speed lineš
Ugnes planit ées amenagies i grande vitesse
SO

100

ISO

Kllometers
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LEITSCHEMA DES TRANSE UROPAISC HE N VERKE HRSN E TZE S (Horizont 2C110)

EISENBAHNEN

TRANS - E U R O P E AN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAN ( 2 0 1 0 horizon )

RAILWAYS

S C H É M A DU R É S E A U T R A N S E U R O P É E N D E TRANSPORT (horizon 2 0 1 0 )

CHEMNS DE F E R

UNITED KINGDOM
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4.2
LEITSCHEMA DES TRANSE UROPAISCHEN VERKE HR SNE TZE S (Horizont 2010)
TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAN (2010 horizon)
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horizon 2010)

Ulita

BINNENHAFEN UND BMNENWASSERSTRASSEN
INLAND PORTS AND INLAND WATERWAYS
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mapy v oddílu 5 se nahrazují tímto:

5J)
LEITSCHEMADES TRANSEUROPAISCHEN VERKEHRSNETZES (Horizont 2010)

TRANSEUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAN (2010 horizon)
SCHÉMA OU RE SE AU TRANSEUROPEEN DE TRANSPORT (horizon 2010)

Hifon/Ports/Ports

S e a / Inland

Marním*/ Intcrieur

S E E H A F E N K A T E G O R I E A|

S E A PORTS CATEGORY A
PORTS MARIU MES CATEGORIE A

23.9.2003

H

| CS

|

Úřední věstník Evropské unie

5J
LEITSCHEMA DES TRANSE UROPAISC HEN VERKEHRSNETZES (Horizont 2010)

TRANSEUROPE AN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAŇ (2010 horizon)
SCHÉMA DU RESEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horizon 2010)

529

.
S E E H Á F E N KATEGORIE A

SEA PORTS CATEOORY A
PORTS MARITIMES C A T E O O R I E A

See
S«a
Martlrm

SM/Sinnan
Sta/htland
MjrSirn*/ fciterieur

LEITSCHEMA DES TRANSE UROPAlSC HEN VERKEHRSNETZES (Horizont 2010)
TRANSEUR0PEAN TRANSPORT NETWORK OU1LINE PLAN (2010 horlzon)
SCHÉMA DU RESEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (horlzon 2010)
5.2

A 0*41

SEEHAFEN KATEGORIE A
SEA PORTS CATEGORY A
PORTS MARITIMES CATEGORIE A

o

O

o

-^1

VjO

>J1
to

Úřední věstník Evropské unie

533

534

Úřední věstník Evropské unie

23.9.2003

23.9.2003

535

Ú ř e d n í věstník Evropské u n i e

—

mapy v oddílu 6 se nahrazují tímto:

o o
LEITSCHÉMA OES TRANSEUROPAISCHEN VERKEHRSNETZES

FLU GHÁFEN

TRANS - EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PL AN

AIR PORTS

SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT

AÉROPORTS

EUBOPEgURQ.
Con«ria«(ES)

m paos
^-j

La R á u n l o n ( F R )

G u M l í l o u p a - Martiniqua [ F R )

T«nerř*Sur
3= Hortí

Unurott

S«int-D«nl»-OIIM

Pointí-i-ÍM^s • l e Raiist

Ajores(PT)

•jl
H

•

l i l i lim * InBrrafflorMn í l u B r n t nsyífemí
"atlolBnlrtBrnaiatB arporlu/íBm
" s u a a i J j j B m í mroucí tualre Inleiro
rttirrfliloraitr Kompcninfet-i
ha rralBnal conraclha pdn n
CompoínrMYí i n a r n a l b n a l j í

9

TfcII uon Oimt(n#etaTH*omponi-nlin
••lotcommaiiv conraclni pori*
•ar IR m ccmpofanBi commurmiBrif

O • ir 11 n* c ran B K om p o r c n E n
OoirminH' OonnKltrifl p O n B

Cotfip onanií * ctíTiniUiPjtdrBí
KDBlcnalE KomporanBnunn Zifiirasfcomponiri»r>
M Biona and a o a Í Í B I I ly potn *
Oompoesna* fíolortrtí i l raos»«lBHli

an

tcbfneíra

536

Úřední věstník Evropské unie

23.9.2003

.1

LEITSCHEMA DES TRANSE UROPAlSC HEN VERKEHRSNETZES
TRANS - EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAN
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT

FLUOHAFEN
AIRPORTS
AÉROPORTS

Ó S T E R R E I C H - B E L O I Q U E / B E L G IĚ - D E U T S C H L A N D - O A N M A R K - L U X E M B O U R G ( G R A N D - D U C H É ) - N E D E R L A N D

0 i j n - Bourgogni

LiubIJinj

•
•

•

T ť aints inttrnitioniltn Flughafansystams
Pan of an internatlonal airport systtm
pjriie ďun systima aéroportuaira aittrnational

•

Internationalt Kompontntan
Intarnationil eonnacting point*
Composantts inttrrilationalts

*

T«U von rj*m«inschaltittompon«rft«n
Part of Community oonntoting points
Partit dt composantts communautairt s

G e m ti n sc ha tis ko m po n antan
Community ConntotiftQ points
Composantts communautalrts
Ragionakt Kompontnttn und Zugingskompontntan
Ragionaland aootsstbilíty points
Composantts rágionalts at ďacotssibilité

0

50

100

150 Kliomttars

Úřední věstník Evropské unie

23.9.2003

537

6.2
LEITSCHEMA DES TRAN SEU R O P Á I S C HEN V E R K E H R S N E T Z E S

FLUGHÁFEN

TRANS - EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAŇ

AIR P O R T S

S C H É M A DU R É S E A U T R A N S E U R O P É E N DE TRANSPORT

AÉROPORTS

ČESKA REPUBLIKA
Berlti - S c l o e i e f c M
BcfMi - T e m p í (lot
Senu - T « g « l

Katovice Pyrrowice

Tkli elnes Inktraltonakn f l u n f M n s y s í rh»
Pa-1 of an In kf na lonaf akp or Isys km,
Paříc ďiri 5,'jťnir Btropor Ijalir Interna lonsl
rifcrrnnorofc Koma onen fcn
rifcf rralfcoal anrechriB aclnlt
Conipesank« Ink rnalbnafc *
TE II Lon ůrmílri*cr«*F:oinp.»iprilEn
•ar l ofC omiti u*l f conre clno ooh b
Par IrflpcomBo*ane» ccmmurojlarej

Oem clrvcnBfKkotn por* nfen
Comrhunlt" Connaclho porn*
Compoeanfcí commtnaulalfBÍ
feglonBli Koraponr n l n u r í ZuganB sUcmponen
lur glanci arfl aoa jslrll ly odn l*
Compcsann reglsnafcí cl r a o a í í l B l l i e

Úřední věstník Evropské unie

538

23.9.2003

6.3

8/7/2002

LEITSCHEMA D E S T R A N S E U R O P Á I S C H E N V E R K E H R S N E T Z E S

FLUGHAFEN

TRANS - EUROPEAN T R A N S P O R T NETWORK OUTLINE PLAN

AIR P O R T S

S C H É M A 0 U RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DETRANSPORT

AÉROPORTS

7/2002
EESTI

T a r t u - Ulenurr

Tt II flr* * IrrBírHlbnafcn F lut raft fc mi
P n l o l B n l n í f r o l o n a ařp oř I Í I Í E in
Parte ú'(jn j v í í m e afropcf *jaff e inlirralonsl
ti»frwl»nBli Komacnenefí
rife rraibrat cctwectriB lotn k
Comp Mánie * Ink rraitorak *
Ti II uon OimilnccraiiIfKorriponinliri
P a l ůlC<-rri[Ti'j-iiť «rireclno potit*
Patle di oomposanes comirtureajtiře*

OBmelivcrtrftikorp porenfen
Communlfe Cenneclfig pdnfe
CompooBTifcf csmrnunauiaras
•aglonM KaDponinhnurd Ztaumfkcmporanlin
•r Dlona art az-xubili/
nctnu
ComposanBí r e i B r M * el ťaccefíllltiB

23.9.2003

I CS

TeJ •ines internaliúrukřn Fluahatam ytí»ms
Part of i n kiterfiitional alrport syřte m
Partie ďun systéme aéroportuaře internát! on al
Inttrnitlonjit Kom po na ni* D
Mernationai conneotlng poinis
Compoiarrtei Internitlonihn
Tel mn Gemeinschettskomponenten
Part of ComfTwnHyoonneflting polntfl
Partie de eompotantes communautah-es

Úřední věstník Evropské unie

539

Ge m tinto ha tf ko mpon eme n
Com mu nit v Con nectila poiits
Compotanttt oommumulalrti
Regiomie Komponenten und Zugangskoi
Reglonal ind aooessibHlty point*
Compocantes niglonales et ďiooessibflti

IfiD Kaomelerf

540

Úřední věstník Evropské unie

23.9.2003

8.5
L E I T S C H E M A D E S T R A N S E U R O P A I S C HEN

VERKEHRSNETZES

TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK

OIJTLIN E

S C H É M A DU R É S E A U T R A N S E U R O P É E N

DE

FLUGHAFEN

PLAN

AIRPORTS

TRANSPORT
ESPAŇA-

A É R O P O R T S

PORTUGAL

UmoflE* l e l r g a ú e

CleffTiO-i hf rrtar- /
AUnal

PíriBUEitc - B s B í l i a :

iruE - Larocře

RotlBI UOfCJIIflC

Ilon pfllťr - RM dlKm
Fam plora

M H 4 H

Zamaoia

Courna

4"
MBDrD - l a r s l B J

— t í p í —
Apor«*(PT]
OUKIoni

"I
Ponte. D t l g i d i
L a s P a l m as
T»ll Unes InfcrtWtonafcn NuB*«*nsyjfcmj
Pari o i an Infcrneltoat arpCf I»y*Km
P_ IK D'IJ-1 r ; Í řrrit aer opor Udře iníerrBlonal

Qem Wnjchaí bkcm poranfc n
Comm-nit* rartraclnn p o n t
comp c*anfe s con m inauiaref

riferralbnab Komp onen fen
n a rnalbreil conneclriB pctnB
Compo*anfeř inferralbrafes

•ailcnae r^ponarrfcnufd ZuBar^íkoraponenan
•EBicnal n n ) oo_ *«fi lily pdnB
Composanfeí r í a b n a t s el d a c — í JIDUI e

Tkli U « I Oirr>elní<r_nVkomporienlen
Par ic-fCommuiiry ccnntclni polt Ir
Parle de composanfef eommuraauMl*

1SD WtotTiefer*

541

Úřední věstník Evropské unie

23.9.2003

6ji_
LEITSCHEMA DES TRANSEUROPÁISCHEN VERKEHRSNETZES
TRANS - EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAN
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT

FLUGHAFEN
AIRPORTS
AÉROPORT8

FRANCE
PtdtrbOtď

*
[ Diiss.ldgrf

Lippstadt

*
-k

0 o r t l T l u n d

•
Kom • Bonn

Kjssel

RůUtn • Boos
Relms - Crump jgne

•

Ca«n - C npiqu tt

l *k

Met* N j n oy- Lo r r ain *

Paris • Charit* d« G-a ulic

Dínatd- Pteuttutt

•

Fjrií • I* Bourget

Qulmptř-Coinouailte
" Í T R e n n e s - Salntdaoque;

Stuttgart
Stra* bour rtntzh«im

Paris - Oíly

B

Irms-Atla ntique

Mulhoůse-Bále
O ijún - Bourgognt
Cháteauroux • D éct
Poitiers • Biard

•

Um cg es Bellegarde
Ctotmont-Fenand /
Aulnal
-k

Lyon- Bron

Míla no • L i n a t *
o - Malpens a
|
irgamo (Oilo al Serio)
v

Lyon- Satolas
Périguegx- Bassflac

*

*

©ienobte-Saint©eoÍrs

Slív* - Laioche

' Botdejux-Mtrignao

Torlno- Caselle

Rodez Maicillac
Genová - Sesfai
Santa r.d«f
Bierrte-Bttonne-Anglel
P a u - Pyiénées

"•V

•
Vít0(i3
+

Pjmplona
•

Montpelliet- MedilPtr*

Tarbes - O s s u n - Lourde:

Ním es- Ar les - C a m j rgue
Mars adie-Piové noe

rrřk^-Cote-d-Aztjr

Pe rp ig na n- * ivss áriet

•i

C u a d e l o u pe - Martin i qu* (FR)
Salnt>M*tl.ri-Drand- C»ř*
3atnl-Bartrií5rnV

Guyane(FR)

ÁM) -

P o i n t e - - Le Ralzet

LaRéunton (FR)

•'»•• T r " vt"
Orand- B^irg/Marie-Gílanta

Cayenna-Rocharnbeau

Saint-Dems-Giiiot

Fort tí$,řrance-Le Larnentín

fttaiifro-r^tttiMi
_

Teil elnes internationalen Flughatensystems
Part ot an ínterrotlonal jirport systém
Partie ďun systéme a éro po rtu are internatíortal

•

internatlonalt Komponenten
International connecting points
Composantes intemationales

9

Teil von Gemeinschattskomponenten
Part ot Community connacfing points
Partie de composanies communauuirei

**

Gemeinsohališkomponenten
Community Connecting points
Composantes communautařes

"•*

Regionale Komponenten und Zugangskomponenten
Regional and accessibility points
Composantes régionakts et ďaccessibilřté

50

100

150 Kiometerí

542

I CS

|

Úřední věstník Evropské unie

23.9.2003

6.7
LEITSCHEMA DES TRANSE UROPAISC HEN VERKEHRSNETZES
TRANS - EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLME PLAN
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT

FLUOHAFEN

AIRPORTS
AÉROPORTS

IRELAND - UNITED KINGDOM

T«ll eines ínternatlonalen f lughafensyíterns
Part of an int«rnatlonal airport systém
Partie d u n systéme aároportuatre International
Intcmationalt Komponenten
Intemitional conneotlng polnts
Compo santes Internationa Its
Till von Gemeinsohaltskomponenten
Pan of Community oonneoting points
Partie de composantes communautaíret

Gemeinschatlf komponenten
Community Conneotlng polnts
Composantes communautalres
Regionale Komponenten und Zugingskomponenttn
Regionaland accessibiKiypoints
Composantes réglonales et ďacoessibillté

130 Kiometers

23.9.2003

| CS |

Úřední věstník Evropské unie

543

6.8
FLUGHÁFEN
AIRPORTS
AÉROPORTS

LEIT S C H É M A D E S TRANSEUROPAISCHEN V E R K E H R S N E T Z E S
TRANS - E U R O P E A N TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAN
S C H É M A DU R É S E A U T R A N S E U R O P É E N DE TRANSPORT
(TALIA

Tel elnes internanonalen Flugbafen Systems
Part of i n internatlonal srp on systém
Partie ďun systéme aíroportuaire International

Ge m ei n so ha físko m p o n antén
Community Conneethig points
Composantes ©ommunautairas

Internationale Komponenten
International oonnaetíng points
Composantes Internationa les

Reglonate Komponenten und Zugangskomi
Regional and acottsibtiltypoints
Composantes regionates et ďaooessibllité

Teil *on OemeinsohaUskomponenten
Part of Community oonnaetíng points
Partie de composantes communautaires

150 Kllometers

544

I CS

|

Úřední věstník Evropské unie

23.9.2003

545

Úřední věstník Evropské unie

23.9-2003

6.10

F LU GH AF EN
AIR PORTS
AÉROPORTS

LEITSCHEMA DES TRANSEUROPÁISCHEN VERKEHRSNETZES
TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAN
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT
LAT VIJ A

Ta rti

-1)te-I I imS)

Daigauplhc

K 3 H 3 Í

Tt II elne* I n t r r a l b r a f c r i F l U B r o t r r i j y í K m í

POT I oťBnmfcrnelona aip « l jyJ r m
Parte d'iri íyjíme atroporljarr Interna l<nal
riBrnalUnak Komponenkn
h f c r n a i e n a l connEcinrj nanb

Comp osank s Ink rmlbnuk *
Ttu ion OetneinícreiifcKompínrnien
PariorcommmlryoxircclnB poha
Parle De composankí cotnmuneubileí

Gem elnícrarí Ukom port? nk n
Commifil «• C cnrcchno P<-n B
Co Tip W Í nř * OTJÍP m LnaulatfBí

pxalonac Koraponenknurej z^arejskomp
•ř gMrial a r d acce *5H II ly uoln fc

Comp osank s rlHlonafes e) ďaccr * jínili t

15D weme t s

546

Úřední včstník Evropské unie

H
7/2002

23.9.2003

LEITSCHEMA DES TRANSEUROPAISCHEN VERKEHRSNETZES
TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAN

FLUGHÁFEN
AIR PORTS

SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT

AERO PORTS

LIETUVA

Comp oasnfe «InR rraltonak tt ii uon Otm t i n t Q M M | | ontrutn
PaloTC onruj-ii h conmclra poriB
farlK M composanm ccnnutmjBl-ts

C

O

M

>

„

L F T B (

I L 0

FTP-LE

, , O-JBK, , n •
T

f

lbt

5-1-

Úřední věstník Evropské unie

23.9.2003

6.12

LEITSCHEMA DES TRANSEUROPÁISCHEN VERKEHRSNETZES
TRANS - EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAN
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT

FLU GHAFEN
AIR PORTS
AÉROPORTS

MAG YARO RSZAG

Oítraja

HOÍIOI

lTst«f

Dtbreoti

! i c z p - í t f t ringy

llBrfilrA>irH»rvÉnriuDWIr«yil>ri
Faloraninkrnalona a l p o r i n s t m
•arit fl'u-i s/stmt ařroporuan initrnalona
r>fc rnaiionak Komponenkn
hk rnaltonar Gonraclrta icá t
Compesanfc* inerrarttoraa J

Oem íM-Bcrwakcrt porn na n
C O M unl i C J - r t : i r t poln «
Compoganks comrnunauianj
•Balon*! Konporariknural ZiaarasKomporanfcri
ft a,ono ar* aoca. m n iy poln v
Comp osank * ríg bnac i • l d"aorz « mni >

it ll LOTI QimilnfdvTvkomponinlin

'ar i ofc ornm ipl ly osnm clrf poh a
far ta dt CX»T>BOÍ«ÍB* communaufeirt*

1SJ

rOtomrktj

548

I CS

|

Úřední věstník Evropské unie

23.9.2003

6 13

LEITSCHEMA DES TRANSEUROPÁISCHEN VERKEHRSNETZES
TRANSEUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAN
SCHÉMA DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT

FLUGHAFEN
AIRPORTS
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•
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•
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mapa 7.1 .-A v oddílu 7 se nahrazuje tímto:

7.1-A

9ESTEHENDE VERBINDUNGEN
EXISTING C0NNECTIONS
CONNEXIONS EXISTANTES

GEPLANTE AUSWEITUNG
PLANNED EXTENSIGN
EXTENSION PLANNIFIÉE
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Nákupy pro malá letiště a letiště, která nemají status mezinárodního
letiště, mohou být prováděny místními orgány nebo vlastníky."

G. LETECKÁ DOPRAVA

1.
31992 R 2408: Nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. čer
vence 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké tratě
uvnitř Společenství (Úř. věst. L 240, 24.8.1992, s. 8), ve znění:

—

23.9.2003

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

„Kypr
YnoupYtio EUVKOIVŮMÍOV Km 'Epytov
(Ministerstvo spojů a veřejných prací)
Tuř|ua noXmKřk Acponopiac (Odbor civilního letectví)
16, Avenue Griva Digeni
1429 Nicosia"

„Lotyšsko
V příloze I se vkládají nové položky, které znějí:
„ČESKA REPUBLIKA:

Praha - Ruzyně",

„ESTONSKO:

Tallinna Lennujaam",

„KYPR:

letiště Larnaka",

„LOTYŠSKO:

Riga",

„LITVA:

ViLnius",

„MAĎARSKO:

mezinárodní
hegy",

„MALTA:

Luqa",

„POLSKO:

Warszawa-Okecie",

„SLOVINSKO:

Ljubljana",

„SLOVENSKO:

letiště Bratislava".

Valsts akciju sabiedrlba .Latvijas gaisa satiksme'
Márupes pagasts
RIgas starptautiská lidosta
LV - 1053"

„Litva

letiště

Budapest-Feri-

2.
31993 L 0065: Směrnice Rady 93/65/EHS ze dne 19. července
1993 o definicích a užívání slučitelných technických specifikací pro
zadávání veřejných zakázek na zařízení a systémy řízení letového pro
vozu (Úř. věst. L 187, 29.7.1993, s. 52), ve znění:

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

3199" L 0015: směrnice Komise 97/15/ES ze dne 25.3.1997 (Úř.
věst. L 95, 10.4.1997, s. 16).

V příloze II se vkládají nové položky, kteří znějí:

..Česká republika
Řízení letového provozu České republiky, s. p.
K letišti 1040/10
P.O.BOX 41160 08
Praha"

Valstybés imoné ,Oro navigacija'
Rodůnés kelias 2,
LT-2023, Vilnius
Civilinés aviacijos administracija
Rodůnés kelias 2,
LT-2023, Vilnius"

„Maďarsko
Gazdasági és Kózlekedési Minisztérium
(Ministerstvo hospodářství a dopravy)
Légůgyi Fdigazgatóság
(Generální ředitelství civilního letectví)
H-1400 Budapest
Pf. 87
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat
(Maďarské letové provozní služby HungaroControl)
H-1675 Budapest/Ferihegy
Pf. 80"

„Malta
Malta Air Trafik Services Ltd
Kaxxa Postáli 1
Ajruport Internazzjonali ta' Malta
Luqa LQA 05"

„Polsko
Polish Airport State Enterprise
Polish Air Traffic Agency
ul. Žwirki i Wigury 1
00 — 906 Warszawa"

„Slovinsko
„Estonsko
Lennuliiklusteeninduse AS
(Estonské letové provozní služby)
Lennujaama tee 2
11 101 Tallinn

Ministrstvo za promet
(Ministerstvo dopravy)
Úprava Republike Slovenije za civilno letalstvo
(Správa civilního letectví Republiky Slovinsko)
Komikova 19 a
SI-1000 Ljubljana"

23.9.2003

Úřední věstník Evropské unie

LCS

555

3.
32002 L 0030: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/
30/ES ze dne 26. března 2002 o pravidlech a postupech pro zavedení
provozních omezení, pokud jde o hluk na letištích Společenství (Úř.
věst. L 85, 28.3.2002, s. 40).

„Slovensko
Letové prevádzkové služby SR. š.p. Bratislava
(Letové provozní služby Slovenské republiky)
Letisko M. R. Štefánika
823 07 Bratislava".

V příloze I se doplňuje nová položka, která zní:
„Port lotniezy tódž - Lublinek".

9. D A N E

1.
31969 L 0335: Směrnice Rady 69 335 EHS ze dne 17. července
1969 o nepřímých darťch ze zvýšení základního kapitálu ( Úř. věst.
L 249, 3.10.1969, s. 25). ve znění:
f

—

11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Dánského království. Irska a Spojeného království (Úř.
věst. L 73. 27.3.1972. s. 14i,

—

31973 L 0079: smžmice Rady "3 79/EHS ze dne 9.4.1973 (Úř.
věst. L 103, 18.4.19^3. s. 13*. '

—

31974 L 0553: směrnice Rady "4 553/EHS ze dne 7.11.1974 (Úř.
věst. L 303, 13.11.19^4. s. 9). '

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky i.Cř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 95),

—

31985 L 0303: směrnice Rady 85 303,'EHS ze dne 10.6.1985 (Úř.
věst. L 156, 15.6.1935. s. 23..'

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985, s. 23).

—

.Kumpaniji ta' Responsabilitá Limitata'

—

.Sočjetajiet en commandite li 1-kapital taghhom maqsum Pazzjonijieť;

společnosti podle polského práva nazvané:
—

.spóika akcyjna'

—

.spóíka z ograniczonq odpowiedzialnošcia/;

společnosti podle slovinského práva nazvané:
—

.delniška družba'

—

.komanditna delniška družba'

—

.družba z omejeno odgovornostjo';

společnosti podle slovenského práva nazvané:
—

.akciová spoločnosť

—

.spoločnosť s ručením obmedzeným'

V čl. 3 odst. 1 písm. a) se doplňují nové položky, které znějí:

—

.komanditná spoločnosť'."

„společnosti podle českého práva nazvané:

2.
31976 L 0308: Směrnice Rady 76/308/EHS ze dne 15. března
1976 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících
z některých dávek, cel, daní a jiných opatření (Úř. věst. L 7 3 ,
19.3.1976, s. 18), ve znění:

—

11994 X: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republik} . Finské republik)' a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994. s. 21).
-

—

.akciová společnost'

—

.komanditní společr osť

—

.společnost s ručením omezeným";

společnosti podle kyperského práva nazvané:
—

.rraipriEC, -Epiopiouč.nc, Eitfuvnc.';

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

—

31979 L 1071: směrnice Rady 79 1071/EHS ze dne 6.12.1979 (Úř.
věst. L 331, 27.12.1979. s. 10),

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Uř.
věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

—

31992 L 0108: směrnice Rady 92'108/EHS ze dne 14.12.1992 (Úř.
věst. L 390, 31.12.1992, s. 124),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

32001 L 0044: směrnice Rady 2001/44/ES ze dne 15.6.2001 (Úř.
věst. L 175, 28.6.2001, s. 17).

společnosti podle lotyšs<ého práva nazvané:
—

.kapitálsabiedríba':

společnosti podle maďa -ského práva nazvané:
—

.részvénytársaság'

—

.korlátolt felelósségii társaság":

společnosti podle maltského práva nazvané:
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V čl. 3 šesté odrážce se doplňují nové položky, které znějí:

23.9.2003

—

31999 L 0059: směrnice Rady 1999/59/ES ze dne 17.6.1999 (Úř.
věst. L 162, 26.6.1999, s. 63),

—

31999 L 0085: směrnice Rady 1999/85/ES ze dne 22.10.1999 (Úř.
věst. L 277, 28.10.1999, s. 34),

—

32000 L 0017: směrnice Rady 2000/17/ES ze dne 30.3.2000 (Úř.
věst. L 84, 5.4.2000, s. 24),

—

32000 L 0065: směrnice Rady 2000/65/ES ze dne 17.10.2000 (Úř.
věst. L 269, 21. 10. 2000, s. 44),

—

32001 L 0004: směrnice Rady 2001/4/ES ze dne 19.1.2001 (Úř.
věst. L 22, 24.1.2001, s. 17),

—

32001 L 0115: směrnice Rady 2001/115/ES ze dne 20.12.2001
(Úř. věst. L 15, 17.1.2002, s. 24),

—

32002 L 0038: směrnice Rady 2002/38/ES ze dne 7.5.2002 (Úř.
věst. L 128, 15.5.2002, s. 41).

a)

Vkládá se nový článek, který zní:

„na Maltě: Taxxa řuq Dokumenti u Trasferimenti

ve Slovinsku:

i) dávek od prometá zavarovalnih poslov

ii) požarna taksa".

3.
31977 L 0388: Šestá směrnice Rady 77/388/EHS ze dne
17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států
týkajících se daní z obratu - Společný systém daně z přidané hodnoty:
jednotný základ daně (Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1), ve znění:

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 95),

—

31980 L 0368: směrnice Rady 80/368/EHS ze dne 26.3.1980 (Úř.
věst. L 90, 3.4.1980, s. 41),

—

31984 L 0386: směrnice Rady 84/386/EHS ze dne 31.7.1984 (Úř.
věst. L 208, 3.8.1984, s. 58),

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302. 15.11.1985, s. 167),

—

31989 L 0465: směrnice Rady 89/465/EHS ze dne 18.7.1989 (Úř.
věst. L 226. 3.8.1989, s. 21),

—

31991 L 0680: směrnice Rady 91/680/EHS ze dne 16. 12. 1991
(Úř. věst. L 376, 31.12.1991, s.'l).

—

31992 L 0077: směrnice Rady 92/77/EHS ze dne 19.10.1992 (Úř.
věst. L 316. 31.10.1992, s. 1),

—

31992 L 0111: směrnice Rady 92/111/EHS ze dne 14.12.1992 (Úř.
věst. L 384, 30.12.1992, s. 47).

—

31994 L 0004: směrnice Rady 94/4/ES ze dne 14.2.1994 (Úř. věst.
L 60. 3.3.1994, s. 14),

—

31994 L 0005: směrnice Rady 94/5/ES ze dne 14.2.1994 (Úř. věst.
L 60, 3.3.1994, s. 16),

—

31994 L 0076: směrnice Rady 94/76/ES ze dne 22. 12 1994 (Úř.
věst. L 365, 31.12.1994, s. 53),

—

31995 L 0007: směrnice Rady 95/7/ES ze dne 10.4.1995 (Úř. věst.
L 102. 5.5.1995, s. 18),

—

31996 L 0042: směrnice Rady 96/42/ES ze dne 25.6.1996 (Úř.
věst. L 170, 9.7.1996, s. 34),

—

31996 L 0095: směrnice Rady 96/95/ES ze dne 20.12.1996 (Úř.
věst. L 338, 28. 12. 1996, s. 89),

„Článek 24a

Při provádění čl. 24 odst. 2 až 6 mohou následující členské státy
poskytnout osvobození od daně z přidané hodnoty osobám podlé
hajícím dani, jejichž roční obrat je nižší než ekvivalent v národní
měně:
—

v České republice: 35 000 eur,

—

v Estonsku: 16 000 eur,

—

na Kypru: 15 600 eur,

—

v Lotyšsku: 17 200 eur,

—

v Litvě: 29 000 eur,

—

v Maďarsku: 3 5 000 eur,

—

na Maltě: 37 000 eur, pokud hospodářská činnost sestává pře
vážně z dodávek zboží, 24 300 eur, pokud hospodářská čin
nost sestává převážně z poskytování služeb s nízkou přidanou
hodnotou (vysoké vstupy), a 14 600 eur v ostatních přípa
dech, tedy u poskytovatelů služeb s vysokou přidanou hodno
tou (nízké vstupy),

—

v Polsku: 10 000 eur,

—

ve Slovinsku: 25 000 eur,

—

na Slovensku: 35 000 eur.

—

31998 L 0080: směrnice Rady 98/80/ES ze dne 12.10.1998 (Úř.
věst. L 281, 17.10.1998, s. 31),

Tato osvobození nemají žádný vliv na vlastní zdroje, pro něž musí
být vyměřovací základ znovu určen v souladu s nařízením Rady
(EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečné jednotné úpravě vybírání
vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (*).

—

31999 L 0049: směrnice Rady 1999/49/ES ze dne 25.5.1999 (Úř.
věst. L 139, 2.6.1999, s. 27), '

(*) Úř. věst. L 155, 7.6.1989, s. 9. Nanzení naposledy pozměněné
nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1026/1999 (Úř. věst. L 126,
20.5.1999, s. 1)."

23.9.2003

b)

CS

Úřední věstník Evropské unie

Nadpis hlavy XVIc se nahrazuje tímto:

Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí
Daň z přidané hodnoty

„HLAVA X\1c
Spotřební daně
Přechodná opatřen: v souvislosti s přistoupením k Evropské unii
Rakouska, Finska E Švédska k 1. lednu 1995 a České republiky,
Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy. Maďarska, Malty, Polska. Slovin
ska a Slovenska k 1. květnu 2004".

v Estonsku:
Tulumaks
Sotsiaalmaks

c)

d)

V hlavě XVIc se v čl. 28p odst. 1 druhá odrážka nahrazuje tímto:

Maamaks

„ — .novými členskými státy" rozumí území členských států přistu
pujících k Evropské unii k 1. lednu 1995 a k 1. květnu 2004,
jak je toto území vymezeno pro jednotlivé členské státy
v článku 3 tétc směrnice,".

na Kypru:

V hlavě X\1c se v čl. 28p odst. 7 poslední pododstavec nahrazuje
tímto:

Oópoc, Ke(pa\atouxiKů)v KcpSúv

„Tato podmínka se- považuje za splněnou v následujících přípa
dech:

Oópoc Eioo5r]uaToc
'Eiaavrrn, Eiocpopá vra tny Auuva Tne, ArjuoKpaTÍac

Oópoc, AidvriTqq iSiOKrqoiac
v Lotyšsku:
iedzlvotáju ienákuma nodoklis

—

—

v případě Rakouska, Finska a Švédska, jestliže den prvního
použití daných dopravních prostředků nastal před 1. lednem
1987;
v případě Čes<é republik}'. Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy
Maďarska, Malty. Polska, Slovinska a Slovenska, jestliže der.
prvního použití daných dopravních prostředků nastal před
1. květnem 1996:

nekustamá Tpašuma nodoklis
uzněmumu ienákuma nodoklis

v Litvě:
Gyventoju pajamu mokestis
Pelno mokestis

—

jestliže je výše daně splatné při dovozu zanedbatelná."

4.
31977 L 0799: Směrnice Rady " "'99,'EHS ze dne 19. prosince
1977 o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států
v oblasti přímých a nepřímých daní (L'ř. věst. L 336, 27.12.1977.
s. 15), ve znění:

—

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republik}' (Úř. věst. L 291,19.11.1979, s. 95),

31979 L 1070: směrnice Rady ^9 1070/EHS ze dne 6.12.1979 (Úř.

Imoniu ir organizacijy nekilnojamojo turto mokestis
Žemés mokestis
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius
Mokestis už aplinkos teršimq
Naftos ir dujy ištekliu mokestis
Paveldimo turto mokestis
v Maďarsku:

věst. L 3 3 1 . 27.12.1979. s. 8>.'

Személyi jóvedelemadó
—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republikv (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985. s. 23).

Társasági adó
Osztalékadó
Altalános forgalmi adó

—

31992 L 0012: srrěrnice Radv 92 12,'EHS ze dne 25.2.1992 (Úř.
věst. L "6, 23.3.1992. s. 1).

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky. Finské republikv a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241. 29.8.1994. s. 21).

Jóvedéki adó
Epítményadó
Telekadó
na Maltě:

a)

V čl. 1 odst. 3 se doplňují nové položky, které znějí:

„v České republice:

Daně z příjmů

Taxxa fuq 1-income

v Polsku:
Podatek dochodowy od osob prawnych
Podatek dochodowy od osob fizycznych

Daň z nemovitostí

Podatek od czynnošci cywilnopranych
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ve Slovinsku:
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na Slovensku:

Dohodnina

Minister financií nebo jeho pověřený zástupce".

Davki občanov
Dávek od dobička pravnih oseb
Posebni dávek na bilančno vsoto bank in hranilnic

5.
31979 L 1072: Osmá směrnice Rady 79/1072/EHS ze dne 6. pro
since 1979 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících
se daní z obratu - Úprava vracení daně z přidané hodnoty osobám
podléhajícím dani neusazeným v tuzemsku (Úř. věst. L 331,
27.12.1979, s. 11), ve znění:

na Slovensku:
daň z príjmov fyzických osob

—

11985 1: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republik)' (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

—

31986 L 0560: třinácté směrnice Rady 86/560/EHS ze dne
17.11.1986 (Úř. věst. L 326, 21.11.1986, s. 40),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

a)

V příloze C bodu D se doplňují nové odrážky, které znějí:

daň z príjmov právnických osob
daň z dedičstva
daň z darovania
daň z převodu a přechodu nehnutelhostí
daň z nehnutelhostí
daň z prídanej hodnoty
spotřebně dane".
b>

„ — v České republice: Finanční úřad pro Prahu 1

V čl. 1 odst. 5 se doplňují nové položky, které znějí:
„v České republice:
Ministr financí nebo jeho pověřený zástupce
v Estonsku:
Rahandusminister nebo jeho pověřený zástupce
na K\pru:
Y-oupvoc, OIKOVOUIKÚV nebo jeho pověřený zástupce

—

v Estonsku: Maksuamet

—

na Kypru: YTTOUPYEÍO OIKOVOUIKÚV, Turjua TcXuvciuv, YTrnpcoia
<t>.n.A.

—

v Lotyšsku: Valsts ieněmumu dienesta Lielo nodokju maksátáju
párvalde

—

v Litvě: Vilniaus apskrities valstybiné mokesčiy inspekcija

—

v Maďarsku: Adó- és Pénzúgyi Ellenórzési Hivatal

—

na Maltě: Id-Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Mižjud fíl-Ministeru tal-Finanzi

—

v Polsku: Drugi Urzad Skarbowy Warszawa Šródmiešcie

—

ve Slovinsku: Davčni urad Ljubljana;

—

na Slovensku: Daňový úrad Bratislava I".

v Lotyšsku:
Finanšu ministrs nebo jeho pověřený zástupce
v Litvě:
Finansu ministras nebo jeho pověřený zástupce
v Maďarsku:
A pénzůgyminiszter nebo jeho pověřený zástupce

b)

V příloze C bodu I prvním pododstavci se doplňují zkratky:
„CZK ...
EEK ...
CYP ...

na Maltě:

LVL . . .

Il-Ministru responsabbli ghall-Finanzi nebo jeho pověřený zástupce

LTL ...

v Polsku:

HUF ...
MTL . . .

Níinister Finansów nebo jeho pověřený zástupce
PLN ...
ve Slovinsku:
Minister za financií nebo jeho pověřený zástupce

SIT ...
SKK ..."

23.9.2003

c)

i CS

i

Úřední věstník Evropské unie

V příloze C bodu 1 druhém pododstavci se doplňují zkratky:

SLOVINSKO

„CZK . . .

—

EEK . . .
CYP . . .

559

Davki od prometá motornih vozil (Zákon o davkih na motorna
vozila, Ur.l. RS, št. 52/99)

SLOVENSKO

LVL . . .
LTL . . .
HLT

...

MTL . . .
PLN . . .

—

Zákon o cestnej dani".

7.
1990
aktiv
států

31990 L 0434: Směrnice Rady 90/434/EHS ze dne 23. července
o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, převodech
a výměně akcií týkajících se společností z různých členských
(Úř. věst. L 225, 20.8.1990, s. 1), ve znění:

SÍT . . .
SKK ..."
6.
31983 L 0182: Směrnice Rady 83'182/EHS ze dne 28. března
1983 o osvobození od daní. které platí v rámci Společenství pro určité
dopravní prostředky cočasně dovezené do jednoho členského státu
z jiného členského státu 'Úř. věst. L 105, 23.4.1983, s. 59), ve znění:

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

a)

V čl. 3 písm. c) se doplňují nové odrážky, které znějí:

„ — Daň z příjmů právnických osob v České republice,
—

—

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španě ského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302. 15.11/.9S5. s. 23).
31991 L 0680: směrnice Rady 91 680,'EHS ze dne 16.12.1991 (Úř.
věst. L 376. 31.12/991. s. 1).
11994 N: Aktu o podrriínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republik}'. Finské republik)' a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241. 29.8.1994. s. 21).

V příloze se doplňují nové položky, které znějí:
„ČESKÁ REPUBLIKA
—

Silniční daň

KYPR
—

O 7.zp\ TEXUVEIOKŮV Aaoiiův Kai Oópuv KaTavaXúorwc. Nóuoc.

—

O T.zpi MrrxavoiavrjTuv OyiiiáTuv
1972, ó-uc, Tpo-o-3:ř(?:iK£

K t u

b)

—

Tulumaks v Estonsku,

—

Oópoc, Eioo5ř|uaTO(; na Kypru,

—

uzněmumu ienákuma nodoklis v Lotyšsku,

—

Pelno mokestis v Litvě,

—

Társasági adó v Maďarsku,

—

Taxxa fuq \-income dhul na Maltě,

—

Podatek dochodowy od osob prawnych v Polsku,

—

Dávek od dobička pravnih oseb ve Slovinsku,

—

Daň z príjmov právnických osob na Slovensku".

V příloze se doplňují nová písmena, která znějí:

Tpoxaíac KivrjOEuc Nóuoc TOU
,,p) společnosti podle českého práva nazvané .akciová společnost',
.společnost s ručením omezeným';

—

Oi :icpi NfnxavoKivrTuv Oxnuáfuv Kat Tpoxaíac Kivřioeuq Kavovtauoi
TOU 1984. ó-uc, Tpo-o-oir]9r]Kav

q)

společnosti podle estonského práva nazvané .táisiihing', ,usaldusúhing', .osaúhing', .aktsiaselts', .tulundusúhistu';

r)

podle kyperského práva .EraipaEc', jak jsou vymezeny v záko
nech o dani z příjmů;

s)

společnosti podle lotyšského práva nazvané .akciju sabiedríba',
.sabiedríba ar ierobežotu atbiidlbu';

t)

společnosti vytvořené podle litevského práva;

u)

společnosti podle maďarského práva nazvané .kózkereseti társaság', .betéti társaság', ,kózós vállalať, .korlátolt felelósségú társaság', .részvénytársaság', .egyesiilés', .kózhasznú társaság',
.szóvetkezeť;

v)

společnosti podle maltského práva nazvané .Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata', .Sočjetajiet en commandite li 1-kapital
taghhom maqsum fazzjonijieť;

LOTYŠSKO
—

akclzes nodoklis ilikums .Par akcízes nodokli*. pienemts 1999. gada
25. novembri)

—

transportlTdzek]u ikgadějá nodeva (likums .Par transportlTdzek]u
ikgadějo nodevu', pienemts 2001. gada 22. novembri)

LITVA
—

Prekiu apyvartos mokestis ((Zin., 2002, Nr. 56-2229)

MALTA
—

Dazju tas-Sisa fuq Vetturi bil-Mutur (Att dwar Taxxa tar- Registrazzjoni tal-Vetturi bil-Mutur. Kap. 368)
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w)

společnosti podle polského práva nazvané .spólka akcyjna',
,spó4ka z ograniczon§ odpowiedzialnošcia/;

x)

y)

23.9.2003

v)

společnosti podle maltského práva nazvané .Kumpaniji ta'
Responsabilita' Limitata', .Sočjetajiet en commandite li 1-kapital
taghhom maqsum fazzjonijieť;

společnosti podle slovinského práva nazvané .delniška družba',
.komanditná družba', .družba z omejeno odgovornostjo';

w)

společnosti podle polského práva nazvané .spólka akcyjna',
,spólka z ograniczonq odpowiedzialnošcia';

společnosti podle slovenského práva nazvané .Akciová spoloč
nosť, .Spoločnosť s ručením obmedzeným', .Veřejná obchodná
spoločnosť, .Komanditná spoločnosť.".

x)

společnosti podle slovinského práva nazvané .delniška druba',
.komanditná družba', .družba z omejeno odgovornostjo';

y)

společnosti podle slovenského práva nazvané .akciová spoloč
nosť, .spoločnosť s ručením obmedzeným', .komanditná spo
ločnosť."

8.
31990 L 0435: Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července
1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společ
ností z různých členských států (Úř. věst. L 225, 20.8.1990, s. 6), ve
znění:

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republik)', Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

9.
31992 L 0083: Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992
o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických
nápojů (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 21).

a)

V čl. 2 písm. c) se doplňují nové odrážky, které znějí:

V článku 22 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„ — Daň z příjmů právnických osob v České republice,

bi

—

Tulumaks v Estonsku,

—

Oópoc Eiao5quaroc na Kypru,

—

uzněmumu ienákuma nodoklis v Lotyšsku,

—

Pelno mokestis v Litvě,

—

Társasági adó. osztalékadó v Maďarsku,

—

Taxxa fuq \-income na Maltě,

—

Podatek dochodowy od osob prawnych v Polsku,

—

Dávek od dobička pravnih oseb ve Slovinsku,

—

daň z príjmov právnických osob na Slovensku".

V příloze se doplňují nová písmena, která znějí:

„6.
Česká republika může uplatňovat sníženou sazbu spotřební
daně, která není nižší než 50 % základní vnitrostátní sazby spotřební
daně z lihu, pro líh vyrobený pěstitelskými pálenicemi, které ročně
vyrábějí více než 10 hektolitrů lihu z ovoce dodaného domácnostmi
pěstitelů. Uplatnění snížené sazby se omezuje na 30 litrů ovocných
destilátů vyrobených na domácnost pěstitele ročně, určených výhradně
pro osobní spotřebu.

7.
Slovensko a Maďarsko mohou uplatňovat sníženou sazbu spo
třební daně, která není nižší než 50 % základní vnitrostátní sazby spo
třební daně z lihu, pro líh vyrobený pěstitelskými pálenicemi, které
ročně vyrábějí více než 10 hektolitrů lihu z ovoce dodaného domác
nostmi pěstitelů. Úplatném snížené sazby se omezuje na 50 litrů
ovocných destilátů vyrobených na domácnost pěstitele ročně, určených
výhradně pro osobní spotřebu. Komise přezkoumá tuto úpravu v roce
2015 a podá Radě zprávu o možných změnách."

10.
31992 R 2719: Nařízení Komise (EHS) č. 2719/92 ze dne
11. září 1992 o průvodním úředním dokladu při přepravě výrobků
podléhajících spotřební dani v rámci režimu podmíněného osvobození
od daně (Úř. věst. L 276, 19.9.1992, s. 1), ve znění:

—

31993 R 2225: nařízení Komise (EHS) č.
27.7.1993 (Úř. věst. L 198, 7.8.1993, s. 5).

a)

V článku 2a se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2225/93 ze dne

„pi společnosti podle českého práva nazvané .akciová společnost',
.společnost s ručením omezeným';
qi

společnosti podle estonského práva nazvané .táisúhing', ,usaldusůhing', .osaůhing', .aktsiaselts', .tulundusůhistu';

n

společnosti podle kyperského práva nazvané .řraipeÍEc'; jak
jsou vymezeny v zákonech o dani z příjmů;

si

společnosti podle lotyšského práva nazvané .akciju sabiedrlba',
.sabiedriba ar ierobežotu atbildlbu';

ti

společnosti vytvořené podle litevského práva;

u)

společnosti podle maďarského práva nazvané .kózkereseti tár
saság', .betéti társaság', ,kózós vállalať, .korlátolt felelósségú tár
saság', .részvénytársaság', .egyesúlés', .szóvetkezeť;

„2.
V průvodních dokladech vypracovaných podle odstavce 1
musí být v poli 24, které je určeno pro podpis odesílatele, uveden
jeden z následujících údajů:

—

Dispensa de firma

—

Podpis prominut

—

Fritaget for underskriít

—

Freistellung von der Unterschriftsleistung
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—

Allkirjanoudest loobutud

GR

Řecko

—

AEV anaiTriiat ii:roYpaoř|

ES

Španělsko

—

Signatuře waived

FR

Francie

—

Dispense de signatuře

IE

Irsko

—

Dispensa dalla firma

IT

Itálie

—

Derigs bez paraksta

CY

Kypr

—

Parašo nereikalaujama

LV

Lotyšsko

—

Aláírás alól mentesítve

LT

Litva

—

Firma mhux mehtiega

LU

Lucembursko

—

\ an ondertekening vrijgesteld

HU

Madarsko

—

Z pominiecierr podpisu

MT

Malta

—

Dispensa de assinatura

NL

Nizozemsko

—

Podpis sa nevyžaduje

AT

Rakousko

—

Opustitev podpisa".

PL

Polsko

PT

Portugalsko

V příloze I .Vysvětlivky'* se seznam zkratek v poli 12 bodu 2
nahrazuje novým seznamem, který zní:

SI

Slovinsko

„BE

Belgie

SK

Slovensko

CZ

Česká republika

DK

Dánsko

FI

Finsko

DE

Německo

SE

Švédsko

EE

Estonsko

GB

Spojené království".
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1.
31975 R 2782: Nařízení Rady (EHS) 2782/75 ze dne 29. října
1975 o produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže a jejich
uvádění na trh (Úř. věst. L 228. 1.11.1975. s. 100), ve znění:

—

31995 R 2916: nařízení Komise (ES) č. 2916/95
18.12.1995 (Úř. věst. L 305, 19.12.1995, s. 49).

—

a)

V čl. 5 odst. 2 se doplňují slova:

31980

R

3485:

nařízení

Rady

(ehs)

č.

3485/80 ze

dne

ze

dne

22.12.1980 (Úř. věst. L 365. 31.111980, s. 1),
—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985. s. 23).

—

31985 R 3791: nařízení Rady (ehs) č. 3791/85 ze dne 20.12.1985
(Úř. vést. L 367. 31.12.1985. s. 6).

—

31986 R 3494: nařízení Rady (ehs) č. 3494/86 ze dne 13.11.1986
(Úř. věst. L 323, 18.11.1986. s. 1).

—

31987 R 3987: nařízení Komise (ehs) č.
22.12.1987 (Úř. věst. L 376. 31.12.1987. s. 20),

3987/87 ze dne

—

31991 R 1057: nařízení Komise (EHS) č.
26.4.1991 (Úř. věst. L 107. 27.4.1991, s. 11).

1057/91

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241. 29.8.1994, s. 21),

ze

dne

„násadová vejce, haudemunad, inkubějamas olas, kiaušiniai perínimui, keltetótojás, bajd tat-tífqís, jaja wylegowe; valilna jajca, nása
dové vajcia"

b)

V článku 6 první větě se doplňují slova:

„líhnutí, haue, inkubácija, perinimas, keltetésre, tifqis, do wylegu,
valjenje, liahnutie."

2.
31977 R 1868: Nařízení Komise (ehs) č. 1868/77 ze dne 29. čer
vence 1977, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ehs)
č. 2782/75 o produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže
a jejich uvádění na trh (Úř. věst. L 209, 17.8.1977, s. 1), ve znění:

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. vést. L 291, 19.11.1979, s. 17).

1
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—

31985 R 3759: nanzení Komise (EHS) č. 3759/85 ze dne
23.12.1985 (Úř. věst. L 356, 31.12.1985, s. 64),

—

31987 R 1351: nanzení Komise (EHS) č.
15.5.1987 (Úř. věst. L 127, 16.5.1987, s. 18),

1351/87 ze

31990 R 2773: nanzení Komise (EHS) č.
27.9.1990 (Úř. věst. L 267, 29.9.1990, s. 25),

2773/90 ze dne

—

—

a)

31994 R 3239: nanzení Komise (ES) č. 3239/94 ze
21.12.1994 (Úř. věst. L 338, 28.12.1994, s. 48).

23.9.2003

3.
31979 R 0357: Nanzení Rady (EHS) č. 357/79 ze dne 5. února
1979 o statistických zjišťováních ploch vinic (Úř. věst. L 54, 5.3.1979,
s. 124); ve znění:

dne
—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291,19.11.1979, s. 17),

—

31980 R 1992: nanzení Rady (EHS) č. 1992/80 ze dne 22.7.1980
(Úř. věst. L 195, 29.07.1980, s. 10),

—

31981 R 3719: nařízení Rady (EHS) č. 3719/81 ze dne 21.12.1981
(Úř. věst. L 373, 29.12.1981, s. 5),

—

31985 R 3768: nanzení Rady (EHS) č. 3768/85 ze dne 20.12.1985
(Úř. věst. L 362, 31.12.1985, s. 8).

—

31986 R 0490: nařízení Rady (EHS) č. 490/86 ze dne 25.2.1986
(Úř. věst. L 54, 1.3.1986, s. 22),

—

31990 R 3570: nařízení Rady (EHS) č. 3570/90 ze dne 4.8.1990
(Úř. vést. L 353, 17.12.1990, s. 12),

—

31993 R 3205: nařízení Rady (ES) č. 3205/93 ze dne 16.11.1993
(Úř. věst. L 289, 24.11.1993, s. 4),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

31998 R 2329: nanzení Rady (ES) č. 2329/98 ze dne 22.10.1998
(Úř. vě§t. L 291, 30.10.1998, s. 2).

a)

V čl. 4 odst. 3 se za slova „pro Itálii: provincie," vkládá nová
odrážka, která zní:

dne

V čl. 1 odst. 1 se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto
údaje:
„CZ pro Českou republiku"
dále. mezi údaje pro Německo a Řecko:
„EE pro Estonsko"
dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:
„CY pro Kypr
LV pro Lotyšsko
LT pro Litvu"
dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:
„HU pro Maďarsko
MT pro Maltu"
dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

„ — pro Českou republiku, Maďarsko, Maltu, Slovinsko, Slovensko:
regiony uvedené v příloze".

„PL pro Polsko"
dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:
„SI pro Slovinsko

b)

;

b)

V příloze se doplňují tyto údaje:
„ČESKÁ REPUBLIKA

SK pro Slovensko." \

1. Pražská

V příloze II se v poznámce pod čarou 1) doplňují do tabulky tyto
údaje:

2. Mělnická
3. Roudnická

„Česká republika:

pouze jeden region,
4. Žernosecká

Estonsko:

pouze jeden region.

Kypr

pouze jeden region,

Lotyšsko:

pouze jeden region,

Litva:

. pouze jeden region,

5. Mostecká
6. Čáslavská
7. Brněnská
8. Bzenecká

Maďarsko:

pouze jeden region,

Malta:

pouze jeden region,

10. Muténická

Polsko:

pouze jeden region,

11. Velkopavlovická

Slovinsko:

pouze jeden region,

12. Znojemská

Slovensko:

pouze jeden region".

13. Strážnická

9. Mikulovská

23.9.2003
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14. Kyjovská

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. vést. C 241, 29.8.1994. s. 21).

a)

V příloze II se mezi údaje pro Belgii a Německo vkládá nová
položka, která zní:

15. Uherskohradišťská
16. Podluží
MAĎARSKO:

„Česká republika
1.

Alfóldi szólóteimó táj

2.

Észak-Dunámú.i szólótermó táj

3.

Dél-Dunántúli szólótermó táj

4.

Eszak-Magyarországi szólótermó táj

Praha
Střední Čechy
Jihozápad
Severozápad
MALTA
Severovýchod
1.

Malta

2.

Cozo a Comino

Jihovýchod
Střední Morava
SLOVINSKO

Moravskoslezsko"

1. ljutomersko-ormoški vinorodni okoliš
dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:
2. mariborski vinorodni okoliš
3. radgonsko-kapelski vinorodni okoliš

„Lotyšsko
Latvija

4. šmarsko-virštajnski vinorodni okoliš
5. vinorodni okoliš Haloze
6. prekmurski vinorodni okoliš

Litva
Lietuva"

7. vinorodni okoliš Srednje Slovenské gorice

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

8. bizeljsko-sremiški vinorodni okoliš

„Maďarsko

9. vinorodni okoliš Bela krajina

Kozép-Magyarország

10. vinorodni okoliš Dolenjska

Kózép-Dunántúl

11. koprski vinorodni okoliš

Nyugat-Dunántúl

12. vinorodni okoliš Goriška Brda

Dél-Dunántúl

13. vinorodni okoliš Kras

Észak-Magyarország

14. vinorodni okoliš Vipavska dolina

Észak-Alfóld

SLOVENSKO

Dél-Alfóld"

1.

Malokarpatská vinohradnícka oblast'

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

2.

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť

„Polsko

3.

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť

4.

Nitrianska vinohradnícka oblasť

5.

Východoslovenská vinohradnícka oblasť

6.

Tokajská vinohradnícka oblasť".

Dolnošlaskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie

4.
31980 L 1119: Směrnice Rady 80/1119/EHS ze dne 17. listopadu
1980 o statistickém vykazování nákladní dopravy po vnitrozemských
vodních cestách (Úř. věst.L 339. 15.12.1980. s. 30), ve znění:

Lódzkie

—

Mazowieckie

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
vést. L 302. 15.11.1985, s. 23),

563

Malopolskie

Opolskie
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25. Spojené království:

Podkarpackie
Podlaskie

2)

se údaj týkající se Švýcarska v oddíle II označuje jako 26;

Pomorskie

3)

se seznam v oddíle ,IV. Země se státně řízenou obchodní poli
tikou' nahrazuje tímto:

Šlaskie

27. SNS

Šwietokrzyskie
Warmiňsko-mazurskie

28. Rumunsko

Wielkopolskie

29. Bulharsko

Zacnodruopomorskie"

30. Svazová republika Jugoslávie;

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:
.Slovensko

4)

Západně Slovensko
Středné Slovensko
Východně Slovensko"

se údaje v oddílech V, VI a VII označují jako 31, 32 a 33."

c)

V příloze IV tabulkách 7 A), 7 B), 8 A) a 8 B) se nadpis sloupce
„EUR 15" se nahrazuje nadpisem sloupce .EUR 25".

d)

V příloze IV tabulkách 10 A) a 10 B):

Bratislavský kraj

—

se v levém sloupci nadpis „EUR 15" nahrazuje nadpisem .EUR
25" a seznam pod tímto nadpisem se nahrazuje tímto:
„Belgie

b)

23.9.2003

V příloze III:
Česká republika
,1) se seznam v oddíle ,1. Země Evropských společenství' nahra
zuje tímto:

Dánsko

01. Belgie

Německo

02. Česká republika

Estonsko

03. Dánsko
04. Německo
05. Estonsko

Řecko
Španělsko
Francie

06. Řecko
Irsko
07. španělsko
08. Francie
09. Irsko
10. Itálie

Itálie
Kypr
Lotyšsko

11. Kypr

Litva

12. Lotyšsko

Lucembursko

13. Litva

Maďarsko

14. Lucembursko

Malta

15. Maďarsko
16. Malta
17. Nizozemsko

Nizozemsko
Rakousko
Polsko

18. Rakousko
Portugalsko
19. Polsko
20. Portugalsko
21. Slovinsko
22. Slovensko

Slovinsko
Slovensko
Finsko

23. Finsko

Švédsko

24. Švédsko

Spojené království";

[""ČTI
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seznam zemí se státně řízenou obchodní politikou se nahra
zuje tímto:

Praha
Střední Čechy

„SNS
Jihozápad
Rumunsko
Bulharsko

Severovýchod

Svazová republika Jugoslávie."
5.
31980 L 1177: Směrnice Rady 80/1177/EHS ze dne 4. prosince
1980 o statistickém vykazování železniční nákladní dopravy v rámci
regionální statistiky (Úř. vést. 350, 15.12.1980, s. 23), ve znění:
—

—

a)

Severozápad

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985, s. 23).
11994 N: Aktu o poclmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241. 29.8.1994, s. 21).
V čl. 1 odst. 2 písm. a) se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládá
nová položka, kteří, zní:
„ČD: České dráhy"
dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

Jihovýchod
Střední Morava
Moravskoslezsko"
dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:
„Estonsko
Eesti"
dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:
„Lotyšsko
Riga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale

»ER:

Eesti Raudtee

E:

Edelaraudtee"

Latgale

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

Litva
Lietuva"

„LDz: Latvijas Dzelzcejš

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

LG:

„Maďarsko

Lietuvos geležinkeliai"

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

Kózép-Magyarország
Kózép-Dunántúl

„ M A Y Rt.:

Magyar AJJamvasutak Részvénytársaság

GySEV Rt.:

Gyór-Sopron-Eberifurti Vasút Részvénytársaság"

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:
„PKP: Polskie Koleje Paňstwowe"

Nyugat-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Észak-Magyarország
Eszak-Alfóld
Dél-Alfóld"

dále. mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:
dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:
„SŽ: Slovenské železnice

b)

„Polsko

ŽSR: Železnice Slovenskej republiky;

Dolnošlaskie

ŽSSK: Železničná spoločnosť, a. s.".

Kujawsko-pomorskie

V příloze II se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládá nová
položka, která zní:
„Česká republika

Lubelskie
Lubuskie
tódzkie

565
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Malopolskie

21. Slovinsko

Mazowieckie

22. Slovensko

Opolskie

23.9.2003

23. Finsko

Podkarpackie
24. Švédsko

Podlaskie

25. Spojené Itrálovstvř';

Pomorskie
2)

Šlaskie
Šwietokrzyskie

se seznam v oddíle „Třetí země" nahrazuje tímto:
„26. Švýcarsko

Warminsko-mazurskie

27. Svazová republika Jugoslávie

Wielkopolskie
28. Turecko

Zachodniopomorskie"

29. Norsko

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

30. SNS

„Slovenija

31. Rumunsko

Slovenija

32. Bulharsko

Slovensko
Bratislavský kraj

33. země Blízkého a Středního východu

Zapadne Slovensko

34. ostatní země."

Středné Slovensko
V ý c h o d n ě Slovensko".

c)

V příloze III
1) se seznam v oddíle „I. Země Evropských společenství" nahra
zuje tímto:
.01. Belgie

6.
31990 R 0837: Nařízení Rady (EHS) č. 837/90 ze dne 26. března
1990 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o pro
dukci obilovin (Uř. věst. R 88, 3.4.1990, s. 1), ve znění:
—

31990 R 3570: nařízení Rady (EHS) č. 3570/90 ze dne 4.8.1990
(Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 12),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

31995 R 2197: nařízení Komise (ES) č. 2197/95 ze dne 18.9.1995
(Úř. věst. L 221, 19.9.1995, s. 2).

02. Česká republika
03. Dánsko
04. Německo
05. Estonsko

V příloze III se v tabulce mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládá nová
položka, která zní:

06. Řecko
07. Španělsko i

„Česká republika

08. Francie
09. Irsko

•

kraje - NUTS 3"

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

10. Itálie

„Eesti

11. Kypr

I

12. Lotyšsko

!

13. Litva

—"

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:
„Kúnpoc.

—

14. Lucembursko

Latvija

oblasti NUTS 3

15. Madarsko

Lietuva

okresy NUTS 3"

i

i

16. Malta
17. Nizozemsko

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

18. Rakousko

„Magyarország

tervezési-statisztikai régiók

Malta

NUTS 2"

19. Polsko
20. Portugalsko

Úřední věstník Evropské unie
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vnéjší územní enklávy, tj. zeměpisná území nacházející se ve
zbytku světa a používaná na základě mezinárodních smluv
nebo mezistátních dohod orgány vládních institucí země
(vyslanectví a velvyslanectví, konzuláty, vojenské základny,
vědecké základny apod.) pro veškeré operace jiné než ty. které
se týkají vlastnictví pozemku bořícího enklávu a budov na
něm stojících v okamžiku nabytí,

dále. mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

16 vojvodství (NUTS 2)"

„Polska

56"

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

„Slovenija

NUTS 2

Slovensko

NUTS 2"

vnitřní územní enklávy, tj. části vlastního zeměpisného území
používané na základě mezinárodních smluv nebo mezistátních
dohod orgány vládních institucí jiných zemí, orgány
Evropských společenství nebo mezinárodními organizacemi
pouze pro operace, které se týkají vlastnictví pozemku tvoří
cího enklávu a budov na něm stojících v okamžiku prodeje.

7.
31991 D 0450: Rozhodnutí Komise 91/450/EHS, Euratom ze dne
26. července 1991 o vymezení hospodářského území členských států
pro účely článku 1 směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom o harmoni
zaci výpočtu hrubého národního produktu v tržních cenách (Úř. věst.
L 240^ 29.8.1991. s. 36).

ložiska ropy. zemního plynu aj. v mezinárodních vodách
mimo kontinentální šelf země provozovaná jednotkami rezi
dentskými na území vymezeném v předchozích pododstavcích.";

V příloze se vkládá:
c)

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

a) mezi údaje pro Belgii a Dánsko nová položka, která zní:

„Hospodářské úzerrí České republiky zahrnuje:

—

„Hospodářské území Kyperské republiky zahrnuje:

území České republiky.

území Kyperské republiky.

vzdušný prostor, výsostné vody a kontinentální šelf pod mezi
národními vodami, nad nimiž země požívá výlučná práva.

vzdušný prostor, výsostné vody a kontinentální šelf pod mezi
národními vodami, nad nimiž země požívá výlučná práva.

vnéjší územní enklávy, tj. zeměpisná území nacházející se ve
zbytku světa a používaná na základě mezinárodních smluv
nebo mezistátních dohod orgány vládních institucí země
(vyslanectví a velvyslanectví, konzuláty, vojenské základny,
vědecké základny apod.) pro veškeré operace jiné než ty, které
se týkají vlastnictví pozemku tvořícího enklávu a budov na
něm stojících v okamžiku nabytí.

vnější územní enklávy, tj. zeměpisná území nacházející se ve
zbytku světa a používaná na základě mezinárodních smluv
nebo mezistátních dohod orgány vládních institucí země
(vyslanectví a velvyslanectví, konzuláty, vojenské základny,
vědecké základny apod.) pro veškeré operace jiné než ty. které
se týkají vlastnictví pozemku tvořícího enklávu a budov na
něm stojících v okamžiku nabytí.

vnitřní ú z e m n í enklávy, tj. části vlastního zeměpisného území
používané na základě mezinárodních smluv nebo mezistátních
dohod orgán}' vládních institucí jiných zemí, orgány
Evropských společenství nebo mezinárodními organizacemi
pouze pro operace, které se týkají vlastnictví pozemku tvoří
cího enklávu a budov na něm stojících v okamžiku prodeje.

vnitrní územní enklávy, tj. části vlastního zeměpisného území
používané na základě mezinárodních smluv nebo mezistátních
dohod orgány vládních institucí jiných zemí, orgány
Evropských společenství nebo mezinárodními organizacemi
pouze pro operace, které se týkají vlastnictví pozemku tvoří
cího enklávu a budov na něm stojících v okamžiku prodeje.

ložiska ropy, zemního plynu aj. v mezinárodních vodách
mimo kontinentální šelf země provozovaná jednotkami rezi
dentskými na území vymezeném v předchozích pododstavcích."

b)

ložiska ropy, zemního plynu aj. v mezinárodních vodách
mimo kontinentální šelf země provozovaná jednotkami rezi
dentskými na území vymezeném v předchozích pododstavcích.

dále. mezi údaje pro Německo a Řecko:

„Hospodářské území Estonské republiky zahrnuje:

—

území Estonskt republiky.

Hospodářské území Lotyšské republik)' zahrnuje:

vzdušný prostor, výsostné vody a kontinentální šelf pod mezi
národními vodami, nad nimiž země požívá výlučná práva.

—

území Lotyšské republiky,
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—

vzdušný prostor, výsostné vody a kontinentální šelf pod mezi
národními vodami, nad nimiž země požívá výlučná práva,

—

vnější územní enklávy, tj. zeměpisná území nacházející se ve
zbytku světa a používaná na základě mezinárodních smluv
nebo mezistátních dohod orgány vládních institucí země
(vyslanectví a velvyslanectví, konzuláty, vojenské základny,
vědecké základny apod.) pro veškeré operace jiné než ty, které
se týkají vlastnictví pozemku tvořícího enklávu a budov na
něm stojících v okamžiku nabytí,

—

—

vnitřní územní enklávy, tj. části vlastního zeměpisného území
používané na základě mezinárodních smluv nebo mezistátních
dohod orgány vládních institucí jiných zemí, orgány
Evropských společenství nebo mezinárodními organizacemi
pouze pro operace, které se týkají vlastnictví pozemku tvoří
cího enklávu a budov na něm stojících v okamžiku prodeje,

ložiska ropy, zemního plynu aj. v mezinárodních vodách
mimo kontinentální šelf země provozovaná jednotkami rezi
dentskými na území vymezeném v předchozích pododstavcích.

—

vnější územní enklávy, tj. zeměpisná území nacházející se ve
zbytku světa a používaná na základě mezinárodních smluv
nebo mezistátních dohod orgány vládních institucí země
(vyslanectví a velvyslanectví, konzuláty, vojenské základny,
vědecké základny apod.) pro veškeré operace jiné než ty, které
se týkají vlastnictví pozemku tvořícího enklávu a budov na
něm stojících v okamžiku nabytí,

—

vnitřní územní enklávy, tj. části vlastního zeměpisného území
používané na základě mezinárodních smluv nebo mezistátních
dohod orgány vládních institucí jiných zemí, orgány
Evropských společenství nebo mezinárodními organizacemi
pouze pro operace, které se týkají vlastnictví pozemku tvoří
cího enklávu a budov na něm stojících v okamžiku prodeje,

—

ložiska ropy, zemního plynu aj. v mezinárodních vodách
mimo kontinentální šelf země provozovaná jednotkami rezi
dentskými na území vymezeném v předchozích pododstavcích.

Hospodářské území Republiky Malta zahrnuje:

Hospodářské území Litevské republiky zahrnuje:

—

23.9.2003

—

území Litevské republiky,

—

území Republiky Malta,

vzdušný prostor, výsostné vody a kontinentální šelf pod mezi
národními v o d a m i , nad n i m i ž z e m ě p o ž í v á v ý l u č n á práva,

—

—

—

—

vzdušný prostor, výsostné vody a kontinentální šelf pod mezi
národními vodami, nad nimiž země požívá výlučná práva,
vnější územní enklávy, tj. zeměpisná území nacházející se ve
zbytku světa a používaná na základě mezinárodních smluv
nebo mezistátních dohod orgány vládních institucí země
(vyslanectví a velvyslanectví, konzuláty, vojenské základny,
vědecké základny apod.) pro veškeré operace jiné než ty, které
se týkají vlastnictví pozemku tvořícího enklávu a budov na
něm stojících v okamžiku nabytí,

—

vnitřní územní enklávy, tj. části vlastního zeměpisného území
používané na základě mezinárodních smluv nebo mezistátních
dohod orgány vládních institucí jiných zemí, orgány
Evropských společenství nebo mezmárodmmi organizacemi
pouze pro operace, které se týkají vlastnictví pozemku tvoří
cího enklávu a budov na něm stojících v okamžiku prodeje,

—

ložiska ropy, zemního plynu aj. v mezinárodních vodách
mimo kontinentální šelf země provozovaná jednotkami rezi
dentskými na území vymezeném v ' předchozích pododstavcích.";

vnější územní enklávy, tj. zeměpisná území nacházející se ve
zbytku světa a,používaná na základě mezinárodních smluv
nebo mezistátních dohod orgány vládních institucí země
(vyslanectví a vehryslanectví, konzuláty, vojenské základny,
vědecké základny apod.) pro veškeré operace jiné než ty, které
se týkají vlastnictví pozemku tvořícího enklávu a budov na
něm stojících v okamžiku nabytí,

vnitřní územní enklávy, tj. části vlastního zeměpisného území
používané na základě mezinárodních smluv nebo mezistátních
dohod orgány vládních institucí jiných zemí, orgány
Evropských společenství nebo mezinárodními organizacemi
pouze pro operace, které se týkají vlastnictví pozemku tvoří
cího enklávu a budov na něm stojících v okamžiku prodeje,

ložiska ropy, zemního plynu aj. v mezinárodních vodách
mimo kontinentální šelf země provozovaná jednotkami rezi
dentskými na území vymezeném v předchozích pododstavcích.";

e)
d)

—

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

„Hospodářské území Maďarské republiky zahrnuje:

.Hospodářské území Polské republiky zahrnuje:

—

území Maďarské republiky,

—

území Polské republiky,

—

vzdušný prostor, výsostné vody a kontinentální šelf pod mezi
národními vodami, nad nimiž země požívá výlučná práva,

—

vzdušný prostor, výsostné vody a kontinentální šelf pod mezi
národními vodami, nad nimiž země požívá výlučná práva,

23.9.2003
—

—

—

f)
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vnější územní enklávy, tj. zeměpisná území nacházející se ve
zbytku světa a používaná na základě mezinárodních smluv
nebo mezistátních dohod orgány vládních institucí země
(vyslanectví a velvyslanectví, konzuláty, vojenské základny,
vědecké základny apod.) pro veškeré operace jiné než ty, které
se týkají vlastnictví pozemku tvořícího enklávu a budov na
něm stojících v okamžiku nabytí,

dále. mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

„Hospodářské území Republiky Slovinsko zahrnuje:

—

—

—

(vyslanectví a velvyslanectví, konzuláty, vojenské základny,
vědecké základny apod.) pro veškeré operace jiné než ty. které
se týkají vlastnictví pozemku tvořícího enklávu a budov na
něm stojících v okamžiku nabytí,

vnitřní územní enklávy, tj. části vlastního zeměpisného území
používané na základě mezinárodních smluv nebo mezistátních
dohod orgány vládních institucí jiných zemí, orgány
Evropských společenství nebo mezinárodními organizacemi
pouze pro operace, které se týkají vlastnictví pozemku tvoří
cího enklávu a budov na něm stojících v okamžiku prodeje,

ložiska ropy, zemního plynu aj. v mezinárodních vodách
mimo kontinentální šelf země provozovaná jednotkami rezi
dentskými na území vymezeném v předchozích pododstavcích";

569

—

vnitřní územní enklávy, tj. části vlastního zeměpisného území
používané na základě mezinárodních smluv nebo mezistátních
dohod orgány vládních institucí jiných zemí, orgány
Evropských společenství nebo mezinárodními organizacemi
pouze pro operace, které se týkají vlastnictví pozemku tvoří
cího enklávu a budov na něm stojících v okamžiku prodeje,

—

ložiska ropy, zemního plynu aj. v mezinárodních vodách
mimo kontinentální šelf země provozovaná jednotkami rezi
dentskými na území vymezeném v předchozích pododstavcích."

8.
31993 R 0959: Nanzení Rady (EHS) č. 959/93 ze dne 5. dubna
1993 o statistických informacích poskytovaných členskými státy
o rostlinných produktech s výjimkou obilovin (Úř. věst. R 98,
24.4.1993, s. 1), ve znění:
—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

31995 R 2197: nařízení Komise (ES) č. 2197/95 ze dne 18.9.1995
(Úř. věst. L 221, 19.9.1995, s. 2).

a)

V příloze VI se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládá nová
položka, která zní:

území Republikv- Slovinsko.

vzdušný prostor, výsostné vody a kontinentální šelf pod mezi
národními vodami, nad nimiž země požívá výlučná práva,

vnější územní enkláv)', tj. zeměpisná území nacházející se ve
zbytku světa a používaná na základě mezinárodních smluv
nebo mezistátních dohod orgány vládních institucí země
(vyslanectví a velvyslanectví, konzuláty, vojenské základny,
vědecké základny apod.) pro veškeré operace jiné než ty, které
se týkají vlastnictví pozemku tvořícího enklávu a budov na
něm stojících v okamžiku nabytí.

„Česká republika

kraje - NUTS 3"

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:
„Eesti

NUTS 2"

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:
—

—

vnitřní územní enklávy, tj. části vlastního zeměpisného území
používané na rikladé mezinárodních smluv nebo mezistátních
dohod orgánv vládních institucí jiných zemí, orgány
Evropských společenství nebo mezinárodními organizacemi
pouze pro operace, které se týkají vlastnictví pozemku tvoří
cího enklávu a budov na něm stojících v okamžiku prodeje,

ložiska ropy, zemního plynu aj. v mezinárodních vodách
mimo kontinentální šelf země provozovaná jednotkami rezi
dentskými na území vymezeném v předchozích pododstavcích.

„KÚTipoc.

—

Latvija

MUTS 3

Lietuva

NUTS 3"

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:
„Magýarország

tervezési-statisztikai régiók

Malta

NUTS 2"

Hospodářské území Slovenské republiky zahrnuje:
dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:
—

území Slovenské republiky,

—

vzdušný prostor, výsostné vody a kontinentální šelf pod mezi
národními vodami, nad nimiž země požívá výlučná práva,

—

vnější územní enklávy, tj. zeměpisná území nacházející se ve
zbytku světa a používaná na základě mezinárodních smluv
nebo mezistátních dohod orgány vládních institucí země

„Polska

NUTS 2"

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:
„Slovenija

NUTS 2

Slovensko

NUTS 2".
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b)
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V příloze VIII se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:

CZ

1

2

•

• m m

3

4

6

7

- -

m

5

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

-

•

- -

m m

•

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

EE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

•

•

-

•

- -

m

•

• m m m •

10 l i

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

•

- - • - - - - -

m

•

•

•

•

•

• m •

•

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

CY

1

2

m

-

1

2

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

m m m

-

m

•

•

- -

4

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

3

3

5

m m

- - - - -

-

m

-

m

•

•

- •

m

•

m

m

•

- - • - - -' - -

LV

1

LT

m

2

3

4

5

8

9

• m m m m m m •

6

7

•

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

•

• m

•

• - -

•

- m - - -

m m

m

•

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

.1

HU

2

•

1

MT m

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

m m m m m

•

•

• m m •

3

4

5

6

3

4

5

7

8

9

- -

m

- - -

•

•

2

6

•

•

• m -

• m • m m

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

•

•

- - -

•

•

- -

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

m m

PL

•

-

• m • m •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

1

SI

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

m m

l

SK

2

•

2

m m

3

4

5

• m m -

- - • - - •

m

m m m

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

- m •

•

•

6

7

•

- • • • •

m

-

m

-

m m m

m m m
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9.
31993 R 2018: Nařízení Rady (EHS) č. 2018/93 ze dne
30. června 1993 o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti
členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (Uř.
vést. L 186, 28.7.1993, s. 1). ve znění:

dále. mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

—

dále. mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

—

„Polsko:

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republik}'. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

32001 R 1636: nařízení Komise (ES) č.
23.7.2001 (Úř. věst L 222, 17.8.2001. s. 1).

oblasti NUTS T

„Slovinsko:

NUTS 2

Slovensko:

NUTS 2".

1636/2001 ze dne
b)

V příloze V písm. e) se doplňují nové kódy, které znějí:

V příloze II se v poznámce pod čarou b) doplňuje v tabulce nový
kód, který zní:

...SI".

„Estonsko

EST

Kypr

CYP

Lotyšsko

LVA

Litva

LTU

Malta

MLT

Polsko

POL

Slovinsko

SVN".

11.
31994 D 0433: Rozhodnutí Komise 94/433/ES ze dne
30. května 1994, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici
Radv 93/24/EHS o statistických zjišťováních chovu skotu (Úř. věst.
L 179, 13.7.1994. s. 27), ve znění:

10.
31994 D 0432: Rozhodnutí Komise 94/432/ES ze dne
30. května 1994, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici
Rady 93/23/EHS o statistických zjišťováních chovu prasat (Úř. věst.
179^ 13.7.1994, s. 22). ve ě n í :

—

31995 D 0380: rozhodnutí Komise 95/380/ES ze dne 18.9.1995
(Úř. věst. L 228, 23.9.1995, s. 25).

—

31999 D 0047: rozhodnutí Komise 1999/47/ES ze dne 8.1.1999
(Úř. věst. L 15, 20.1.1999. s. 10),

—

31999 D 0547: rozhodnutí Komise 1999/547/ES ze dne 14.7.1999
(Úř. věst. L 209, 7.8.1999, s. 33).

a)

V příloze II se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládá nová
položka, která zní:

zn

—

31995 D 0380: rozhodnutí Komise 95/380/ES ze dne 18.9.1995
(Úř. věst. L 228, 23.9.1995. s. 25).

„Česká republika:

—

31999 D 0047: rozhodnutí Komise 1999/47/ES ze dne 8.1.1999
(Úř. věst. L 15. 20.1.1999. s. 10).

dále. mezi údaje pro Německo a Řecko:
„Estonsko:

—

31999 D 0547: rozhodnutí Komise 1999/547/ES ze dne 14.7.1999
(Úř. věst. L 209. 7.8.1999. s. 33).

a)

V příloze I se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládá nová
p o l o ž k a , která zni:

„Česká republika:

NUTS 2, 3"

NUTS 2, 3"

NUTS 2, 3"

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:
„Kypr:

—

Lotyšsko:

NUTS 2. 3

Litva:

NUTS 2, 3"

dále. mezi údaje pro Německo a Řecko:
„Estonsko:

NUTS 2, 3"

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:
„Madarsko:

tervezési-statisztikai régiók

Malta:

NUTS 2. 3"

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:
„Kypr
Lotyšsko:
Litva:

•

NUTS 2, 3

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

NUTS 2,3"

„Polsko:

oblasti NUTS 2"

dále. mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

„Maďarsko:

tervezési-statisztikai régiók

„Slovinsko:

NUTS 2

Malta:

NUTS 2. 3"

Slovensko:

NUTS 2".

CS
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Malopolskie

V příloze III se v poznámce pod čarou b) a c) doplňuje v tabulce
nový kód, který zní:

Mazowieckie

„SI".

Opolskie

12.
31994 D 0434: Rozhodnutí Komise 94/434/ES ze dne
30. května 1994, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici
Rady 93/2 5/EHS o statistických zjišťováních chovu ovcí a koz (Úř.
věst. 179, 13.7.1994, s. 33), ve znění:

Podkarpackie

—

31995 D 0380: rozhodnutí Komise 95/380/ES ze dne 18.9.1995
(Úř. věst. L 228, 23.9.1995, s. 25),

Šlaskie

—

31999 Ď 0047: rozhodnutí Komise 1999/47/ES ze dne 8.1.1999
(Úř. věst. L 15, 20.1.1999, s. 10).

a)

V příloze II se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládá nová
položka., která zní:

Podlaskie
Pomorskie

Šwietokrzyskie
Warmiňsko-mazurskie
Wielkopolskie

„Česká republika:

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

oblasti odpovídající NUTS 2 a 3"

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:
„Estonsko:

Zachodniopomorskie"

—"

„Slovinsko

—

Slovensko:

Bratislavský kraj
Západně Slovensko

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:
.Kypr
Lotyšsko:

Středné Slovensko

-

Východně Slovensko".

oblasti NUTS 3:

b)

V příloze III se v poznámkách pod čarou a), b), a c) doplňuje
v tabulce 1 nový kód, který zní:

Riga
„,SI".

Vidzeme
c)

Kurzeme
Zemgale

V příloze III se v poznámce pod čarou a) doplňuje v tabulce 2
nový kód, který zní:
„.SI".

Latgale
Litva:

13.
31995 L 0057: Směrnice Rady 95/57/ES ze dne 23. listopadu
1995 o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního
ruchu (Úř. věst. 291, 6.12.1995, s. 32).

—"

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:
.Maďarsko:

V příloze se seznam „EVROPSKÁ UNIE CELKEM" pod nadpisem
„ZEMĚPISNÉ ČLENĚNÍ" nahrazuje tímto:

;— pro ovce: tervezesi-statisztikai régiók
„EVROPSKÁ UNIE CELKEM (25)
;— pro kozy: Belgie

Malta:

oblasti NUTS 3:
Česká republika
Malta
Gozo a Comino"

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

<

Dánsko
Německo
Estonsko

„Polsko:

Vojvodství:
Dolnošlaskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie

Řecko
Španělsko
Francie

Lubuskie

Irsko

Lódzkie

Itálie

23.9.2003
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Kypr

Slovinsko

Lotyšsko

Slovensko

Litva

Finsko

Lucembursko

Švédsko

Madarsko

Spojené království"

Malta

a seznam „VŠECHNY OSTATNÍ EVROPSKÉ ZEMĚ CELKEM (s výjimkou
zemí ESVO)" se nahrazuje tímto:

Nizozemsko
Rakousko

„VŠECHNY OSTATNÍ EVROPSKÉ ZEMĚ CELKEM (s výjimkou zemí
ESVO):

Polsko

z toho:

Portugalsko

Turecko".

14.
31998 D 0385: Rozhodnutí Komise 98/385/ES ze dne 13. května 1998. kterým se stanoví prováděcí pravidla ke
směrnici Rady 95/64/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (Úř. věst. L 174. 18.6.1998,'
s. 1). ve znění:
—

32000 D 0363: rozhodnutí Komise 2000/363/ES ze dne 28.4.2000 (Úř. věst. L 132, 5.6.2000, s. 1).

V příloze II se mezi údaje pro Německo a Řecko vkládá nová tabulka, která zní:

NAT. STAT.
GROUP

STATISTICAL
PORT

CTRY

MCA

MODIFIC.

EE

0530

X

Kunda

EEKUN

X

EE

0530

X

Miiduranna

EEMID

X

EE

0530

X

Parnu

EEPAR

X

EE

0530

X

Tallinn

EETLL

X

EE

0530

X

Vene-Balti

EEVEB

X

PORT NAME

5

LOCODE

5

0

5

LOCODE

NAT. STAT.
GROUP

STATISTICAL
PORT

NATIONAL
CODE

dále, mezi údaje pro Itálii a Nizozemsko:

CTRY

MCA

MODIFIC.

CY

6000

X

CY

6000

X

PORT NAME
Larnaka (Aápvcpxa)

CYLCA

Larnaka Oil Terminal

CYOIM

X

(ZTOSUÓC, nrrpfXcuotiowv

Aópvcpccu;)
CY

6000

X

Latsi (Aaroi)

CYLAT

CY

6000

X

Lemesos (AEUXOÓC)

CYLMS

CY

6000

X

Moni Anchorage (Movrj)

CYMOI

X

NATIONAL
CODE

f~čšl
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CTRY

MCA

MODIFIC.

CY

6000

X

Pafos (flátpoc)

CYPFO

CY

6000

X

Vasiliko (BaoiXiKÓ)

CYVAS

CY

6000

X

Zygi (Zúvi)

CYZYY

PORT NAME

•

8

PORT NAME

LOCODE

23.9.2003

NAT. STAT.
GROUP

STATISTICAL
PORT

X

8

0

3

LOCODE

NAT. STAT.
GROUP

STATISTICAL
PORT

CTRY

MCA

MODIFIC.

LV

0540

X

Riga

LVRIX

X

LV

0540

X

Venstpils

LWNT

X

LV

0540

X

Liepája

LVLPX

X

3
LT

0550

X

3

Klaipédos valstybinis
jury uostas
1

NATIONAL
CODE

0

NATIONAL
CODE

3
X

LTKLJ

1

0

1

LOCODE

NAT. STAT.
GROUP

STATISTICAL
PORT

NATIONAL
CODE

CTRY

MCA

MODIFIC.

MT

0460

X

Valletta

MTVAL

X

X

X

MT

0460

X

Marsaxlokk

MTMAR

X

X

X

2

2

2

LOCODE

NAT. STAT.
GROUP

STATISTICAL
PORT

PORT NAME

2

dále, mezi údaje pro Nizozemsko a Portugalsko:

CTRY

MCA

MODIFIC.

PL

.0600

X

Dariowo

PLDAR

X

PL

0600

X

Elblag

PLELB

X

PL

0600

X

Gdaňsk

PLGDN

X

PL

0600

X

Gdynia

PLGDY

X

PL

0600

X

Kotobrzeg

PLKOL

X

PL

0600

X

Szczecin

PLSZZ

X

PL

0600

X

Swinoujšcie

PLSWI

X

PL

0600

X

Ustka

PLUST

X

X

Other - Poland

PL888

PL

PORT NAME

8

8

0

8

NATIONAL
CODE

i~CŠ~l
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dále, me/.i údaje pro Portugalsko a Spojené království:

LOCODE

NAT. STAT.
GROUP

STATIST1CAL
PORT

NATIONAL
CODE

Koper

SIKOP

X

X

1

X

Izola

SIIZO

X

X

2

X

Piran

SIPIR

X

X

3

3

3

3

CTRY

MCA

MODIFIC.

SI

0910

X

SI

0910

SI

0910

PORT NAME

3

15.
31998 R 1172: Nařízení Rady (ES) č. 1172/98 ze dne 25. května
1998 o statistickém vykazování silniční nákladní dopravy (Úř. věst.
163, 6.6.1998. s. 1). vesnění:

—

a)

b)

V příloze G se z tabulky kódů zemí v písmenu b) vypouštějí tyto
údaje:
„Kypr

CY"

„Česká republika

CZ"

„Estonsko

EE"

„Maďarsko

HLT

„Litva

LT"

V příloze G se tabjlka kódů zemí v písmenu a) nahrazuje touto
tabulkou:

„Lotyšsko

LV"

„Malta

MT"

„Země

Kód

„Polsko

PL

Belgie

BE

„Slovinsko

ŠI"

Česká republika

CZ

„Slovensko

SK".

Dánsko

DK

Německo

DE

Estonsko

EE

Řecko

GR

Španělsko

ES

Francie

FR

Irsko

IE

Itálie

IT

Kypr

CY

Lotyšsko

LV

Litva

LT

„Země

Kód

Lucembursko

LU

Belgie

BE

Maďarsko

HU

Česká republika

CZ

Malta

MT

Dánsko

DK

Nizozemsko

NL

Německo

DE

Rakousko

AT

Estonsko

EE

Polsko

PL

Řecko

GR

Portugalsko

PT

Španělsko.

ES

Slovinsko

SI

Francie

FR

Slovensko

SK

Irsko

IE

Finsko

FI

Itálie

IT

Švédsko

SE

Kypr

CY

Spojené království

UK"

Lotyšsko

LV

31999 R 2691: nařízení Komise (ES) č. 2691/1999 ze dne
17.12.1999 (Úř. vést. L 326. 18.12.1999, s. 39).

16.
31998 R 2702: Nařízení Komise (ES) č. 2702/98 ze dne 17. pro
since 1998 o technickém formátu pro předávání strukturálních statistik
podnikání (Úř. věst. L 344, 18.12.1998. s. 102), ve znění:

—

32002 R 1614: nařízení Komise (ES) č.
6.9.2002 (Úř. vést. L 244, 12.9.2002. s. 7).

1614/2002 ze dne

V příloze se tabulka v bodě 3.2. nahrazuje touto tabulkou:

CIO

576
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Litva

LT

Portugalsko

PT

Lucembursko

LU

Slovinsko

SI

Madarsko

HU

Slovensko

SK

Malta

MT

Finsko

FI

Nizozemsko

NL

Švédsko

SE

Rakousko

AT

Spojené království

UK

Polsko

PL

Island

IS

Portugalsko

PT

Lichtenštejnsko

LI

Slovinsko

SI

Norsko

NO

Slovensko

SK

Švýcarsko

CH".

Finsko

FI

Švédsko

SE

Spojené království

UK

Island

IS

Lichtenštejnsko

LI

V příloze se do tabulky v bodě 3.11 mezi údaje pro Belgii a Dán
sko vkládá nový řádek, který zní:
„Česká republika

Norsko

NO

Švýcarsko

CH".

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:
„Eesti

17.
31999 R 1227: Nařízení Komise (ES) č. 1227/1999 ze dne
28. května 1999 o technickém formátu pro předávání statistik pojišťo
vacích služeb (Úř. věst. L 154, 19.6.1999, s. 75).

a)

CZE"

V příloze se tabulka v bodě 3.3. nahrazuje touto tabulkou:

Esr

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:
„Kůnpoc;

CYP

Latvija •

LVA

Lietuva

LTU"

.Země

Kód

Belgie

BE

Česká republika

CZ

Dánsko

DK

Německo

DE

„Magyarország

HUN

Estonsko

EE

Malta

MLT

Řecko

GR

Španělsko

ES

Francie

FR

Irsko

IE

Itálie

rr

Kypr

CY

Lotyšsko

•

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:
„Polska

POL"

LV
dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

Litva

LT

Lucembursko

LU

„Slovenija •

SVN

Madarsko

HU

Slovensko

SVK".

Maka

MT

Nizozemsko

NL

Rakousko

AT

Polsko

PL

18.
31999 R 1228: Nařízení Komise (ES) č. 1228/1999 ze dne
28. května 1999 o řadách údajů, které je třeba zpracovat pro statistiku
pojišťovacích služeb (Úř. věst. L 154, 19.6.1999, s. 91).
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V příloze se část tabulky pod nadpisem .Oddíl
„Zeměpisné členění" nahrazuje tímto:

5P

popisující

Zemépsné členění podle členských států
„Zeměpisné členění

577

19.
32000 D 0115: Rozhodnutí Komise 2000/115/ES ze dne
24. listopadu 1999 o definicích ukazatelů, seznamu zemědělských
produktů, výjimkách z definic a o oblastech a krajích, pokud jde
o zjišťování o struktuře zemědělských podniků (Úř. vést. 38,
12.2.2000, s. 1), ve znění:

1. Belgie/Belgie
2. Česká republika

32002 R 1444: nařízení Komise (ES) č. 1444/2002 ze dne
24.7.2002 (Úř. věst. L 216, 12.8.2002, p. 1).

3. Danmark
4. Deutschland
5. Eesti
6. EXXáoa

a)

7. Espaňa
8. France
9. Ireland

V příloze 11 části L „Zemědělské pracovní síly" se v oddíle nazva
ném „Zemědělské pracovní síly podniku" v tabulce s nadpisem
„Věk ukončení povinné školní docházky v jednotlivých členských
státech" doplňují nové položky, které znějí:

10. Italia
11. Kimpoc,

„Česká republika

15 let

Estonsko

17 let

Kypr

15 let

Lotyšsko

18 let

Litva

16 let

Maďarsko

16 let

Malta

16 let

Polsko

18 let

Slovinsko

15 let

Slovensko

16 let"

12. Latvija
13. Lietuva
14. Luxembourg
15. Magyarország
16. Malta
17. Nederland
18. Ósterreich
19. Polska
20. Portugal
21. Slovenija
22. Slovensko
23. Suomi/Finland
24. Sverige
25. United Kingdom
26. Island
27. Liechtenstein
28. Norge
29. Schweiz/Suisse/
Svizzera".

b)

V příloze IV se mezi údaje pro Belgii a Dánsko doplňuje nová tabulka, která zní:
„ČESKÁ REPUBLIKA
Oblast

Kódy NUTS

Kódy NUTS

Kraj

Praha

CZ01

Hl. m. Praha

CZ01

Střední Čechy

CZ02

Středočeský kraj

CZ020

jihozápad

CZ03

Jihočeský kraj

CZ031

Plzeňský kraj

CZ032

Karlovarský kraj

CZ041

Ústecký kraj

CZ042

Liberecký kraj

CZ051

Královéhradecký kraj

CZ052

Pardubický kraj

CZ053

Severozápad

Severovýchod

CZ04

CZ05

578
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Oblast

Jihovýchod

Kódy NUTS

CZ06

Střední Morava

CZ0"7

Moravskoslezsko

CZ08

23.9.2003

Kraj

Kódy NUTS

Vysočina

CZ061

Jihomoravský kraj

CZ062

Olomoucký kraj

CZ071

Zlínský kraj

CZ072

Moravskoslezský kraj

CZ080

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:
„EESTI
Oblast

Eesti

Kódy NUTS

EE

Kraj

Kódy NUTS

Póhja-Eesti

EE001

Lááne-Eesti

EE004

Kesk-Eesti

EE006

Kirde-Eesti

EE007

Lóuna-Eesti

EE008

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:
„KYIIPOI

Oblast

KúnpOC

Kódy NUTS

CY

Kraj

Kódy NUTS

CY

Kimpoc

LATVIJA
Oblast
Latvija
i
l

Kódy NUTS

LV

Kraj

Kódy NUTS

Riga

LV001

Vidzeme

LV002

Kurzeme

LV003

Zemgale

LV004

Latgale

LV005
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LIETUVA

Oblast
Lietuva

Kódy NUTS
LT

Kraj

Kódy NUTS

Alytaus

LT001

Kauno

LT002

Klaipédos

LT003

Marijampolés

LT004

Panevéžio

LT005

Šiauliu

LT006

Tauragés

LT007

Telšiu

LT008

Utenos

LT009

Vilniaus

LT00A

dále, mezi údaji pro Lucembursko a Nizozemsko:
„MAGÝARORSZÁG

Oblast
Kózt p-Magyarország

Kóztp-Dunántúl

Nyugat-Dunántúl

Dél-I}unánrúl

Eszak-Magyarország

Észak-Alfóld

Dél-.Mfóld

Kódy NUTS
HU01

HU02

HU03

HU04

HU05

HU06

HU07

Kraj

Kódy NUTS

Budapest

HU011

Pest

HU012

Fejér

HU021

Komárom-Esztergom

HU022

Veszprém

HU023

Gyór-Moson-Sopron

HU031

Vas

HU032

Zala

HU033

Baranya

HU041

Somogy

HU042

Tolna

HU043

Borsod-Abaúj-Zemplén

HU051

Heves

HU052

Nógrád

HU053

Hajdú-Bihar

HU061

Jász-Nagykun-Szolnok

HU062

Szabolcs-Szatmár-Bereg

HU063

Bács-Kiskun

HU071

Békés

HU072

Csongrád

HU073
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MALTA
Oblast

Kódy NUTS
MT

Malta

Kraj
Malta
Gozo a Cornino

Kódy NUTS
MT001
MT002

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:
„POLSKA

Oblast
Dolnošlaskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Lódzkie

Malopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Kódy NUTS
PL01

PL02

PL03

PL04

PL05

PL06

PL07

PL08

Kraj

Kódy NUTS

jeleniogórsko-waibrzyski

PL011

Legnicki

PL012

Wrociawski

PL013

M. Wroclaw

PL014

Bydgoski

PL021

Toruňsko-wfoclawski

PL022

Bialskopodlaski

-PL031

Chehnsko-zamojski

PL032

Lubelski

PL033

Gorzowski

PL041

Zielonogórski

PL042

Lódzki

PL051

Piotrkowsko-skierniewicki

PL052

M. Lodž

PL053

Krakowsko-tarnowski

PL061

Nowosadecki

PL062

M. Kraków

PL063

Ciechanowsko-plocki

PL071

Ostrolecko-siedlecki

PL072

Radomski

PL074

Warszawski

PL076

M. Warszawa

PL077

Opolski

PL080
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Oblast
Podkarpackie

Kódy NUTS
PL09

Podlaskie

PLOA

Pomorskie

PLOB

PLOC

Šlaskie

Kraj

581

Kódy NUTS

Rzeszowsko-tarnobrzeski

PL091

Krošniensko-przemyski

PL092

Biaiostocko-suwalskí

PL0A1

Lomžyňski

PL0A2

SKipski

PL0B1

Gdaňski

PLOB 2

Gdaňsk-Gdynia-Sopot

PLOB 3

Czestochowski

PL0C4

Bielsko-bialski

PLOC 5

Centralny šlaski

PL0C6

Rybnicko-jastrzebski

PLOC 7

Švvietokrzyskie

PLOD

Šwietokrzyski

PLODO

War-Tůňsko-mazurskie

PLOE

Elblaski

PL0F.1

Olsztynski

PL0E2

Elcki

PLOE 3

Pilski

PL0F1

Poznaňski

PL0F2

Kaliski

PLOF 3

Koniňski

PL0F4

M. Poznaň

PLOF 5

Szczeciňski

PL0G1

Koszaliňski

PLOG 2

Wielkopolskie

PLOF

Zachodniopomorskie

PLOG

dále. mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:
„SLOVENIJA i})

Oblast

Slovenija

Krajt

Kódy NUTS

SI

Kódy NUTS

Pomurska

SI001

Podravška

SI002

Koroška

SI003

Savinjska

SI004
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Oblast

0

Krajt

Kódy NUTS
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Kódy NUTS

Zasavska

SI005

Spodnjeposavska

SI006

Gorenjska

SI009

Notranjsko-kraška

SI00A

Goriška

SI00B

Obalno-kraška

SI00C

Jugovzhodna Slovenija

S100D

Osrednjeslovenska

SI00E

Podle přechodné klasifikace NUTS.

SLOVENSKO
Oblast

Kódy NUTS

Kraj

Kódy NUTS

Bratislavský kraj

SK01

Bratislavský kraj

SK010

Zapadne Slovensko

SK02

Trnavský kraj

SK021

Trenčiansky kraj

SK022

Nitriansky kraj

SK023

Žilinský kraj

SK031

Banskobystrický kraj

SK032

Prešovský kraj

SK041

Košický kraj

SK042

Středné Slovensko

Východně Slovensko

SK03

SK04

20.
32000 R 1901: Nařízení Komise (ES) č. 1901/2000 ze dne 7. září 2000, kterým se stanoví některá prováděcí
pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 o statistice obchodu se zbožím mezi členskými státy (Úř. věst. L 228,
8.9.2000, s. 28), ve znění:

—

32001 R 2150: nařízení Komise (ES) č. 2150/2001 ze dne 31.10.2001 (Úř. věst. L 288, 1.11.2001, s. 30),

—

32002 R 1835: nařízení Komise (ES) č. 1835/2002 ze dne 15.10.2002 (Úř. věst. L 278, 16.10.2002, s. 9).

Seznam v článku 22 se nahrazuje tímto:

„Belgie

BE nebo 017

Česká republika

CZ nebo 061

Dánsko

DK nebo 008

Německo

DE nebo 004
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Estonsko

EE nebo 053

Řecko

GR nebo 009
•

Španělsko

583

ES nebo 011

Francie

FR nebo 001

Irsko

IE nebo 007

Itálie

IT nebo 005
O ' nebo 600

Lotyšsko

LV nebo 054

Litva

LT nebo 055

Lucembursko

LU nebo 018

Maďarsko

HU nebo 064

Malta

MT nebo 046

Nizozemsko

NL nebo 003

Rakousko

AT nebo 038

Polsko

PL nebo 060

Portugalsko

PT nebo 010

Slovinsko

SI nebo 091

Slovensko

SK nebo 063

Finsko

FI nebo 032

Švédsko

SE nebo 030

Spojené království

GB nebo 006"

21.
32001 L 0109: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/109/ES ze dne 19. prosince 2001 o statistických
zjišťováních prováděných členskými státy pro stanovení produkčního potenciálu sadů určitých druhů ovocných stromů
(Úř. věst. L 13. 16.1.2Ó02. s. 21).

Příloha se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA
DRUHY, K T E R É JSOU PŘEDMĚTEM ZJIŠŤOVÁNÍ V J E D N O T L I V Ý C H Č L E N S K Ý C H S T Á T E C H

Broskve

Meruňky

X

X

X

X

X

X

Jablka

Hrušky

Belgie

X

X

Česká republika

X

X

Dánsko

X

X

Německo

X

X

Estonské

X

Řecko

X

Španělsko

X

Malé
citrusové
plody

Pomeranče

Citrony

X

X

X

X

X

X

X

X

584

Úřední věstník Evropské unie

23.9.2003

jablka

Hrušky

Broskve

Meruňky

Pomeranče

Citrony

Malé
citrusové
plody

Francie

X

X

X

X

X

X

X

Irsko

X

Itálie

X

X

X

X

X

X

X

Kypr

X

X

X

X

X

X

X

Lotyšsko

X

X

Litva

X

X

Lucembursko

X

X

Maďarsko

X

X

X

X

X

X

X

X

Malta

X

Nizozemsko

X

X

Rakousko

X

X

X

X

Polsko

X

X

x(*)

xO

Portugalsko

X

X

X

X

Slovinsko

X

X

X

X

Slovensko

X

X

X

X

Finsko

X

Švédsko

X

X

Spojené království

X

X

(*)

X

zjišťováni se neprovádí u těchto charakteristik: stáří stromů, hustota výsadby a odrůdy ovoce.

11. S O C I Á L N Í P O L I T I K A A Z A M Ě S T N A N O S T
1.
41957 D 0831: Rozhodnutí Rady ministrů ESUO ze dne 9. čer
vence 1957 o působnosti a jednacím řádu Stálého výboru pro bezpeč
nost v hornictví (Úř. věst B 28, 31.8.1957, s. 487), ve znění:

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

41965 D 0322: Rozhodnutí zástupců vlád členských států, zase
dajících ve Zvláštní radě ministrů, ze dne 11. března 1965 (Úř.
věst. P 46, 22.3.1965, s. 698),

11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř.
věst, L 73, 27.3.1972, s. 14),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).
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Aniž jsou dotčeny případné další změny přede dnem přistoupení, mění
se příloha takto:

—
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11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994. s. 21).

a) v čl. 3 prvním pododstavci se číslo 60 nahrazuje číslem 100;
Aniž jsou dotčeny případné další změny přede dnem přistoupení,

b)

v čl. 9 druhém pododstavci se slovo „osm" nahrazuje slovem „tři
náct";

c)

v čl. 18 prvním pododstavci se číslo 40 nahrazuje číslem 67;

d)

v čl. 18 druhém pododstavci se číslo 31 nahrazuje číslem 51.

a) v čl. 6 odst. 1 návětí se číslo „48" nahrazuje číslem „78" a v písme
nech a), b) a c) téhož odstavce se slovo „patnáct" nahrazuje slovy
„dvacet pět" a

b)

2.
31974 D 0325: Rozhodnutí Rady 74/325/EHS ze dne 27. června
1974 o zřízení Poradního výboru pro bezpečnost, hygienu a ochranu
zdraví při práci (Úř. věst. L 185, 9.7.1974, s. 15), ve znění:

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké -epubliky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

4.
31982 D 0043: Rozhodnutí Komise 82/43/EHS ze dne 9. pro
since 1981 o zřízení Poradního výboru pro rovné příležitosti žen
a mužů (Úř. věst. L 20, 28.1.1982, s.35). ve znění:

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302. 15.11.1985. s. 23),

přistoupení,

3.
31975 R 1365: Nanzení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne
26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních
a pracovních podmínek (Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1), ve znění:

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291,19.11.1979, s. 17),

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách s m l u v přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Uř.
věst. L 302, 15.11.1985. s. 23),

31993 R 1947: nanzení Rady (EHS) č. 1947/93 ze dne 30.6.1993
(Úř. věst. L 181, 23.7.1993, s' 13).

11985 1: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského (Úř.
věst. C 241, 29.8.1994, s. 2 1 ) . '

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241. 29.8.1994, s. 21).

A n i ž jsou dotčeny případné další z m ě n y přede d n e m
nahrazuje se v čl. 4 o d s t . 1 číslo „ 9 0 " číslem „ 1 5 0 " .

v čl. 10 odst. 1 se číslo „15" nahrazuje číslem „25".

31995 D 0420: rozhodnutí Komise 95/420/ES ze dne 19. čer
vence 1995 (Úř. věst. L 249, 17.10.1995, s. 43),

a)

V čl. 3 odst. 1 návětí se číslo „ 4 0 " nahrazuje číslem „ 6 4 "

b)

V čl. 3 odst. 1 písm. c) první odrážce se slovo „pět" nahrazuje slo
vem „sedm".

c)

V čl. 3 odst. 1 písm. c) druhé odrážce se slovo „péť nahrazuje slo
vem „sedm".

5.
31994 R 2062: Nanzení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. června
1994 zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci (Úř.
věst. L 216, 20.8.1994, s. 1), ve znění:

—

31995 R 1643? nařízení Rady (ES) č. 1643/95 ze dne 29.6.1995.
(Úř. věst. L 156, 7.7.1995, s. 1).
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Aniž jsou dotčeny případné další změny přede dnem přistoupení,
nahrazuje se v č i 8 odst 1 návětí číslo „48" číslem „78" a v písmenech
a), b) a c) téhož odstavce se slovo „patnáct" nahrazuje slovy „dvacet
pět".
6.
31998 D 0500: Rozhodnutí Komise 98/500/ES ze dne 20. května
1998 o zřízení výborů pro kolektivní vyjednávání k podpoře dialogu
mezi sociálními partnery na evropské úrovni (Úř. věst. L 225,
12.8.1998, s. 27).
a)

b)

23.9.2003

V čl. 5 odst. 3 se číslo „30" nahrazuje číslem „50".

7.
31999 D 0207: Rozhodnutí Rady ze dne 9. března 1999
o reformě Stálého výboru pro zaměstnanost a o zrušení rozhodnutí
70/532/EHS (Úř. věst. L 72, 18.3.1999, s. 33).

V čl. 2 odst. 3 se slovo „dvacet" nahrazuje slovem „třicet" a slovo
„deseti" nahrazuje slovem „patnácti".

V článku 3 se číslo „40" nahrazuje číslem „60".

12. E N E R G E T I K A
A. OBECNĚ

1.
31958 Q 1101: Rada ESAE: Stanovy Zásobovací agentury Euratomu (Úř. věst. 27, 6.12.1958, s. 534), ve znění:

31973 D 0045: Rozhodnutí Rady 73/45/Euratom ze dne 8.3.1973,
kterým se mění stanovy Zásobovací agentury Euratomu v důsledku
přistoupení nových členských států ke Společenství (Úř. věst. L 83,
30.3.1973, s. 20),

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

—

—

a)

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. vést. C 241, 29.8.1994, s. 21),

31995 D 0001: rozhodnutí Rady Evropské unie 95/1/ES, Euratom,
ESUO ze dne 1.1.1995 o úpravě nástrojů týkajících se přistoupení
nových členských stitů k Evropské unii (Úř. věst. L 1, 1.1.1995,
s. 1).

b)

V článku V se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

c)

„1.

2.

Základní kapitál Agentury činí 5 440 000 eur.

Tento základní kapitál je rozdělen podle následujícího klíče:

Lotyšsko

EUR

32 000

Litva

EUR

32 000

Lucembursko

—

Maďarsko

EUR 192 000

Malta

—

Nizozemsko

EUR 192 000

Rakousko

EUR

Polsko

EUR 416 000

Portugalsko

EUR 192 000

Slovinsko

EUR

32 000

Slovensko

EUR

96 000

Finsko

EUR

96 000

Švédsko

EUR 192 000

Spojené království

EUR 672 000"

96 000

V článku V se odstavce 5, 6 a 7 nahrazují tímto:

„5.

Všechny platby se provádějí v eurech."

V článku X se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.
Zřizuje sc Poradní výbor Agentury, který se skládá ze
69 členů.

2.
Počet míst se přiděluje státním příslušníkům členských států
takto:

Belgie

EUR 192 000

Česká republika

EUR 192 000

Belgie

3 členové

Dánsko

EUR

Česká republika

3 členové

Německo

EUR 672 000

Dánsko

2 členové

Estonsko

EUR

32 000

Německo

6 členů

Řecko

EUR 192 000

Estonsko

1 člen

Španělsko

EUR 416 000

Řecko

3 členové

Francie

EUR 672 000

Španělsko

5 členů

Irsko

EUR

Francie

6 členů

Itálie

EUR 672 000

Irsko

1 člen

Kypr

EUR

Itálie

6 členů

96 000

32 000

32 000
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,.— Litva

Vilnius"

„ — Madarsko

Budapest**

„ — Malta

Valletta"

,.— Polsko

Varšava"

—

„ — Slovinsko

Lublaň"'

Nizozemsko

3 členové

,.— Slovensko

Bratislava".

Rakousko

2 členové

Polsko

5 členů

Portugalsko

3 členové

Slovinsko

1 člen

Slovensko

2 členové

Finsko

2 členové

Švédsko

3 členové

Spojené království

6 členů"

Kypr

1 člen

Lotyšsko

1 člen

Litva

1 člen

Lucembursko

—

Maďarsko

3 členové

Malta

b)

31994 D 0179: rozhodnutí Komise 94/179/Euratom ze dne
21.3.1994 (Úř. věst. L 84, 29.3.1994, s. 41).

V příloze IV se vypouštějí tyto odrážky:

V příloze II části I odstavci 2 se doplňují nové odrážky, které znějí:
„ — Česká republika

celá země"

„ — Estonsko

celá země"
Nikósie"

— Kypr

2.
31977 D 0270: Rozhodnutí Rady 77/270/Euratom ze dne
29. března 1977, kterým se Komise zmocňuje k tomu, aby za Euratom
sjednávala půjčky za účelem přispění na financování jaderných elektrá
ren (Úř. vést. L 88. 6.4.197"", s. 9), ve znění:
—

587

„ — Lotyšsko

celá země"

„ — Litva

Východní oblast, Západní oblast"

..— Madarsko

celá země"

.,— Malta

celá země"

„ — Polsko

celá země"

„ — Slovinsko

celá země"

„ — Slovensko

celá země".

4.
31990 L 0547: Směrnice Rady 90/547/EHS ze dne 29. října
1990 o přenosu elektřiny elektrizačními soustavami (Úř. věst. L 313,
13.11.1990. s. 30), ve znění:

„ — Maďarská republika,"
—
„ — Litevská republika,"

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. vést. C 241, 29.8.1994, s. 21).

„ — Republika Slovinsko."
31994 D 0059: rozhodnutí Komise 94/559/ES ze dne 26.7.1994
(Úř. vést. L 214, 19.8.1994, s. 14),

„ — Česká republika."

31995 D 0 1 6 2 : r o z h o d n u t í Komise 95/162/ES ze dne 2 0 . 4 . 1 9 9 5

. , — Slovenská republiki.".

(Úř. věst. L 107, 12.5.1995. s. 53),

3.
31990 L 0377: Směrnice Rady 90/377/EHS ze dne 29. června
1990 o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen
plynu a elektřiny účtovaných konečným velkoodběratelům (Úř. věst.
L 185. 17.7.1990, s. 16), ve znění:

—

31998 L 0075: směrnice Komise 98/75/ES ze dne 1.10.1998 (Úř.
věst. L 276. 13.10.1998. s. 9).

V příloze se doplňují tyto údaje:
—

—

a)

31993 L 0087: směrnice Komise 93/87/EHS ze dne 22.10.1993
(Úř. věst. L 277, 10.11.1993. s. 32).
11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).
V příloze I odstavci 11 se vkládají nové odrážky, které znějí:
„ — Česká republika

Praha"

„ — Estonsko

Tallinn"

„ — Kypr

Nikósie"

„ — Lotyšsko

Riga"

.Česká republika

ČEPS, a. s."

„Estonsko

AS Eesti Energia"

.Kypr
„Lotyšsko

Latvenergo"

„Litva

AB .Lietuvos energija'"

„Maďarsko

Magyar Villamos Múvek Részvénytársaság
(MVM Rt.)"

„Malta

Korporazzjoni Enemalta"

„Polsko

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA"

„Slovinsko

ELES"

„Slovensko

Slovenská elektrizačná přenosová sústava. a.s.'
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tří nezávislých odborníků, jejichž odborné zkušenosti a kvalifikace
v oblasti přenosu elektřiny ve Společenství jsou všeobecně uzná
vány,

5.
31991 L 0296: Směrnice Rady 91/296/EHS ze dne 31. května
1991 o přepravě zemního plynu přepravními soustavami (Úř. věst.
L 147, 12.6.1991, s. 37), ve znění:

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst C 241, 29.8.1994, s. 21),

31994 L 0049: směrnice Komise 94/49/ES ze dne 11.11.1994 (Úř.
věst. L 295, 16.11.1994, s. 16),

31995 L 0049: směrnice Komise 95/49/ES ze dne 26.9.1995 (Úř.
věst. L 233, 30.9.1995, s. 86).

V příloze se vkládají nové položky, které znějí:
„Česká republika

Transgas, a. s."

„Estonsko

AS Eesti Gaas"

—

jednoho zástupce Eurelectricu,

—

jednoho zástupce Komise.

2.
Členy výboru jmenuje Komise. Zástupci elektrizačních soustav
a zástupce Eurelectricu jsou jmenováni po konzultaci s příslušnými
místy na základě seznamu obsahujícího alespoň dva návrhy na obsa
zení každého místa."

7.
31995 D 0539: Rozhodnutí Komise 95/539/ES ze dne 8. pro
since 1995 o zřízení Výboru odborníků pro přepravu zemního plynu
přepravními soustavami (Úř. věst. L 304, 16.12.1995, s. 57), ve znění:

—

-Kypr
„Lotyšsko

Latvijas Gáze"

„Litva

AB .Lietuvos dujos*"

„Maďarsko

Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság
(MOL Rt.)"

„Malta
„Polsko

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
S.A. EuRoPol Gaz S.A."

„Slovinsko

Geoplin"

„Slovensko

Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP)
Pozagas, a. s. Malacký*

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 2*1, 29.8.1994, s. 21),

31997 D 0559: rozhodnutí Komise 97/559/ES ze dne 24.7.1997
(Úř. věst. L 230, 21.8.1997, s. 18).

Článek 4 se nahrazuje tímto:

31998 D 0285: rozhodnutí Komise 98/285/ES ze dne 23.4.1998
(Úř. věst. L 128, 30.4.1998, s. 70).

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4
Složení výboru

1.

Výbor se skládá z až 30 členů, a to z:

až dvaceti pěti zástupců vysokotlakých soustav pro přenos
zemního plynu provozovaných ve Společenství (jeden zástupce
z každého členského státu),

6.
31992 D 0167: Rozhodnutí Komise 92/167/EHS ze dne 4. března
1992 o ztížení Výboru odborníků pro přenos elektřiny elektrizačními
soustavami (Úř. věst L 74, 20.3.1992, s. 43), ve znění:

—

23.9.2003

tří nezávislých odborníků, jejichž odborné zkušenosti a kvalifikace
v oblasti přepravy zemního plynu ve Společenství jsou všeobecně
uznávány,

—

jednoho zástupce Eurogasu,

—

jednoho zástupce Komise.

2.
Členy výboru jmenuje Komise. Dvacet pět zástupců přenosových
soustav a zástupce Eurogasu jsou jmenováni po konzultaci
s příslušnými místy na základě seznamu obsahujícího alespoň dva
návrhy na obsazení každého místa."

„článek 4

Složení výboru

1.

8.
32001 L 0077: Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny vyrobené
z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou (Uř. věst
L 283, 27.10.2001, s. 33).

Výbor se skládá z 30 členů, a to z:
a)

—

dvaceti pěti zástupců sítí vysokého a velmi vysokého napětí provo
zovaných ve Společenství (jeden zástupce z každého členského
státu),

V příloze se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:

„Česká republika

2,36

3.8

8(*)
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dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

„Estonsko

0,02

0,2

589

z roku 2000. V případě vnitřního obchodu s energií z obnovi
telných zdrojů (s uznávaným osvědčením nebo registrovaným
původem) ovlivní výpočet těchto procentních podílů čísla za
rok 2010 podle členských států, ale ne souhrn Společenství."

5,1"

d)

V příloze se připojuje tato poznámka pod čarou týkající se údaje
pro Českou republiku:

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

„Kypr
Lotyšsko
Litva

0.002

0.05

6

2,76

42,4

49,3

. 0,33

3,3

7"

„(*) Při přihlížení k orientačním referenčním hodnotám stano
veným v této příloze Česká republika poznamenává, že
možnost dosažení uvedeného orientačního cíle vysoce závisí
na klimatických faktorech, jež významně ovlivňují úroveň
využití vodní, sluneční a větrné energie.

Národní program
hospodárného
nakládání s energií
a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů byl
schválen vládou v říjnu roku 2001 a uvádí jako cíl podíl elek
třiny z obnovitelných zdrojů 3,0 % hrubé spotřeby elektřiny
(vyjma velké vodní elektrárny s výkonem nad 10 MW) a 5,1 %
(včetně velkých vodních elektráren s výkonem nad 10 MW)
do roku 2005.

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

„Maďarsko
Malta

0,22

0,7

3,6

0

0

5"
V případě nedostatku přírodních zdrojů je dodatečné
významné rozšiřování výstupu u velkých i malých vodních
elektráren vyloučeno."

dále. mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

„Polsko

2,35

1,6

7,5"

9.
42002 D 0234: Rozhodnutí zástupců vlád členských států, zase
dajících v Radě, 2002/2 34/ESUO ze dne 27. února 2002 o finančních
důsledcích uplynutí doby platnosti Smlouvy o ESUO a o Výzkumném
fondu pro uhlí a ocel (Úř. věst. L 79, 22.3.2002, s 42).

V dodatku A k rozvrhu v příloze III bodě 1 se za slova ,.f) Koks a polokoks z hnědého uhlí" doplňuje nové písmeno, které zní:

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

„Slovinsko

3,66

29,9

33,6

Slovensko

5,09

17,9

31"

,,g) Ropné břidlice."

10.
32002 R 1407: Nanzení Rady (ES) č. 1407/2002 ze dne 23. čer
vence 2002 o státní podpoře uhelnému průmyslu (Úř. věst. L 205,
2.8.2002, s. 1).
V příloze se údaj pro Společenství nahrazuje tímto:
a)

„Společenství

c)

355,2

12,9

V č l . 6 odst. 2 se doplňuje n o v ý pododstavec, který z n í :

21"
„Odchylně od předchozího pododstavce nepřesáhne pro členské
státy přistupující k Unii dne 1. května 2004 celková částka pod
pory uhelnému průmyslu poskytovaná v souladu s články 4 a 5
pro každý rok po roce 2004 částku podpory povolené Komisí
v souladu s článkem 10 pro rok 2004."

V příloze se poznámky pod čarou (**) a (***) nahrazují tímto:

„(**) Údaje se vztahují na vrutrostátní výroby energie z obnovi
telných zdrojů v roce 1997, kromě české republiky. Estonska,
Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska
a Slovenska, kde se údaje vztahují k roku 1999.

(***) Procentní příspěvky energie z obnovitelných zdrojů v roce
1997 (v letech 1999 až 2000 pro Českou republiku, Estonsko,
Kypr, Lotyšsko. Litvu. Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko
a Slovensko) a 2010 se zakládají na vnitrostátní výrobě energie
z obnovitelných zdrojů vydělené hrubou vnitrostátní spotře
bou elektřiny. Pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko,
Litvu, Maďarsko. Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko se
hrubá vnitrostátní spotřeba elektřiny zakládá na údajích

b)

V článku 9 se vkládá nový odstavec, který zní:

„6a.
Členské státy přistupující k Unii dne 1. května 2004
předloží plány uvedené v čl. 9 odst. 4, 5 a 6 co nejdříve po při
stoupení a v každém případě nejpozději dne 31. srpna 2004."

c)

V čl. 9 odst. 8 se doplňuje nová věta, která zní:

„Členské státy přistupující k Unii dne 1. května 2004 mohou toto
oznámení učinit po přistoupení a v každém případě nejpozději
dne 31. srpna 2004."

590
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1
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B. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY
1.
31994 L 0002: Směrnice Komise 94/2/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS.
pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických chladniček a mrazniček pro domácnost
a jejich kombinací (Úř. věst. L 45,17.2.1994, s. 1).
a)

V bodě 1 přílohy I se mezi štítek ve španělštině a štítek v dánštině vkládá tento štítek:

E

n

e

r

g

i

e

Výrobce
Model

L o g o
A

B

C

1 2 3

Ú s p o r n é

M é n ě

ú s p o r n é

$ potřeba e n e r g ie kWh/rok
(na základě normovaného testu
spotřeby elektřiny ze 24 hodin)

X Y Z

$ ku tečná spotřeba energie závisí
na způsobu používání
a un fsténí spotfebíče

Objem chladícího prostoru I
Objem mrazícího prostoru I

xz

H l u k
(dB(A)

xyz
xyz

re 1 p W )

Další údaje jsou v návodu k použití
Norma EN 153, kveten 1990
Směrnice 94/2/ES pro označování elektrických
chladniček, mrazniček a jejich kombinací
energetickými štítky
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a dále, mezi štítek v němčině a štítek v řečtině:

E n e r g i a

L o g o

Tootja v ó i k a u b a m á r k
Mudel

A

B

C

1 2 3

T ó h u s a m

B
•
•

(Póhimb stabilsetes tingimustes
móódetud 24 funni energatarbňusef)

^

*• *

f

V á h e m t ó h u s

Energiatarbivus kWh/aastas

•

X

Y

Tegeik energiatarbivus oleneb
seadme kasutusviisist ja págutusest

Várskete toodete kambri maht I
Kulmutuskambri maht I
M i i r a

(dB(A) re 1 pW)
Kasutusjuhend sisaldab lisateavet
Standard EN 153, 1990 mai
Kttlrraseaclnwte
margistamise direktiv 94/2/EU

xyz
xyz
XZ

Z

•
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a dále, mezi štítek v italštině a štítek v nizozemštině:

E n e r g i j a
Ražotajs
Modelis

L o g o

ABC
123

Efekťívák

•

w

•

•
•

•
^

*•*

Mazák efektTvi
Energijas patěrinš kWh/g ad a
(balsdts uz standarta 24 stundu těsta rezultštiem)

X Y Z

Faktiskás energijas patěrinš
atkarigs no iekartas lietošanas
vieida un atrašanás vietas

Svaigo pártikas produktu tilpums I
Salděto partikas produktu tilpums I

Troksnis
(dB(A) re 1 pW)
Sikáka informácija noradHa brošura
1990.gada maija standarts EN 153
Uedusskapju markSšanas
Direktiva 94/2/EK

xyz
xyz
É333
XZ

•

23.9.2003
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L o g o

A B C
1 2 3

Gamintojas
Modelis

Didžiausias efektyvumas

B
•

• •* •

Mažiausias efektyvumas
Suvartojamos energijos kiekis
kWh per metus
(Remiariis standartinio 24 h bandymo rezultatais)

X

Y

Tikrasis suvartojamos energijos
kiekis priklausys nuo to, kaip
príetaisas b u s n a u d q a m a s
Š v i e ž i o

m a i s t o

talpa

I

Š a l d y t o

m a i s t o

talpa

(

Triukšmas
(dB(A) apie 1 pW)
Daugíau informacijos y r a
gaminio a p r a s e
Lietuvos standartas
L S T E N 153, gegužé 1990
Šaldytuvo etiketés di rektyva 94/2/EB

xyz
xyz
XZ

Z

•
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E n e r g i a
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L o g o ;

Gyártó
Típus

A B C
1 2 3

Hatékonyabb
i

i

f:

1
!

B I

E>

•

Kevésbé

•*•

hatékony

Epergiafogyasztás kWh/év
(24 órás szabványos

vízsgálat alapján)

X

Y

Atényleges energiafogyasztás
fugg a használat és elhelyezés módjától

Hútótérfogat
Fégyasztó térfogat
Zaj
(dB(A) 1 pW)
Továbbí informádó
a termékismertetoben
E N 153 s z a b v á n y , 1 9 9 0 m á j u s
A 9 4 7 2 / E K i r á n y e l v alapján

xyz
xyz

•

xz

Z

•

23.9.2003
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L o g o

M a n i f a t t u r

A B C

M u d e l l

1 2 3

L-anqas

li

táhli

IQ

B

•

• *•

£

•
•

L-aktar

li

•
•

J ,

•

táhli

Konsum ta' Energija kWh/sena
i Batata fiiq ir-riiultati standard ta' 24 siegha)

x

z

z

H-konsum aftwali tal-energija jiddependi
várnu kif il-prodott ikun qed jigi
užat u feja jitpogga

LI-volum ta' 1-ikel frisk 1
I I - v o l u m t a ' 1-ikel frižat 1

xzž

xzž
1
!

-V-

Livell

tal-hoss

Aktar informazzjoni linkiseb
iTMil-manwal tal-proctott
L-istandard E N 1 5 3 , M e j j u 1990
Id-Direttiva 94/2/KE dwar it-tikketti
tar-refrigeraturi

1
xz
i
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a dále, mezi štítek v nizozemštině a štítek v portugalštině:

E n e r g i a
Producent
Model
Bardziej efektywna

E

*

• * •

*

• i

*

Mniej e f e k t y w n a
Roczne zužycie energii kWh/rok
(wg znormalizowanych pomiarów)

* !

r

i
i

i

xyz

Pojemnošč dla mrožonej žywnošci 1
Poziom halasu
Szczegotowe informacje zawarte
sa. w instiukcji obshjgi
N o r m a E N 153, M a j 1 9 9 0
Qyrektywa 94/2/WE d o t y c z a c a etykiet
u m i e e z c z a n y c h na chtodziarkach

:

X Y Z

Aktuálně zužycie energii zaležy od
waainków eksploatacj oraz lokalizaqi

Pojemnošc dla šwiežej žywnošci 1

•

xz
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a dále. za štítek v portugalštině:

E n e r g i a
Výrobca
Model

L o g o

A B C
1 2 3

Viac úsporný

B
•
•

• *•
^

•

•.

•

Menej úsporný
Spotřeba energie kWh/rok
(Základom je výsie dok štandardného
testu spotřeby za 24 h)

X

Y

Skutočná spotřeba závisí od toho, ako je
spotřebič používaný a kde je umiestnený

Užitkový objem chladiaceho priestoru v
Užitkový objem mraziaceho priestoru v

Hlučnost'
(dB(A) re 1 pW)
Ďaisie infbrmácie sú obsiahnuté
vo výrobkových katalógoch
Norma E N 153 máj 1990
S m e r n i c a 94/2/ES o štítkovaní chladničiek

xyz
xyz
xz

Z

•
•
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Energija
Proizvajalec
Model

23.9.2003

L o g o

A B C
1 2 3

Manjša poraba energije

B
•
•

Večja poraba energije
Poraba energije v kWh/leto
(na podfagi lezuŘatov standaxfnega
prask usa za 24 ur)

£

1

XYZ

Dejanska poraba je odvisna od načina
uporabe nápravě in njene namestitve

Prostornina hladilnika I
Prostornina zamrzovalnika

Hrup
(dB(A) re 1 pW)
Ostali podatki so navedeni v prospektih

Standard EN 153, maj 1990
Direktiva 94/2/ES o energijskih nalepkah
zahladilnike

•

xyz
xyz
XZ

•

Chladnička
s prostory
o teplotě 5°C a/
nebo 10°C .

Chladnička
s prostory
o nízké teplotě

Chladnička/
mraznička,
s prostory
o nízké teplotě

Skříňová
mraznička

category 36

category 7

category 8

Méně úsporné

S

category 2

Úsporné

S

Chladnička bez
prostorů o nízké
teplotě

Model

ii

3
category 1

Výrobce

i

Příloha III

Energie

Příloha II

Příloha 1

Zásilkový
prodej

CS

Súgavkulmik

Kůlmiksúgavkulmik

Kúlmik

Kiilmsáilituskapp

Kúlmik
kůlmkambrita

Váhemtohus

Tóhusam

Vertikála
saldětájkamera

Vertikalusis
šaldiklis

Šaldytuvas ir
šaldiklis

Šaldytuvas

Ledusskapis

Ledusskapis/
saldětájkamera

Šaldytuvas
(aušinimo
jrenginys)

Šaldymo
kambarys

Mažiausias
efektyvumas

Didžiausias
efektyvumas

Modclis

Gamintojas

Energija

IT

Ledusskapisdzcsětájs

Ledusskapis
bez zemas
temperatúras
nodalljuma

Mazák efektívi

Efektívák

Modclis

Ražotájs

Tootja vůi
kaubamárk
Mudel

Energija

I.V

Energia

ir

V příloze VI se doplňují tyto položky:

E

Informační
list

Energetický
Štítek

Poznámka

b)

Háztartási
fagyasztószekrények

Háztartási hútó/
fagyasztó
kombináció

Háztartási
hútószekrény
csillag nélkuli,
egy-, két- és
háromcsillagos
alaesony
hómérsékletú
terekkel

Háztartási
hútószekrény,
pincc-hómérsékletú tér

Háztartási
hútószekrények,
alaesony
hómérsékletú
těrek nélkúl

Kevésbé
hatékony

Hatckonyabb

Típus

Gyártó

Energia

HU

Mniej efektywna

Bardziej
efektywna

Model

Producent

Energia

PL

Frižcr wieqaf

Frigg/Frižer

Frigg

Fr

'gg
bkompartiment
li jiffriska

Zamražarka typu
szafowcgo

Chlodziarkozamražarka z
komorami
niskich
temperatur

Chlodziarka z
komorami
niskich
temperatur

Chlodziarka z
komora
piwniczna

Frigg li ma
Chtodziarka bez
jkollhiex
komor niskich
kompartiment ta' temperatur
temperatura
baxxa

L-aktar li táhli

L-anqas li táhli

Mudell

Manifattur

Energija

MT

Skříňová mraz
nička

Chladnička/
mraznička

Chladnička

Chladnička/
chladiaci priestor

Chladiace
zariadenie

Menej úsporný

Viac úsporný

Model

Výrobca

Energia

SK

Zamrzovalna
omara

Hladilnik/
Zamrzovalnik

Hladilnik

Hladilnik
ohlajevalnik

Hladilnik brez
nizkotemperaturnega
prostora

Večja poraba
energije

Manjša poraba
energije

Model

Proizvajalťť

liiK-rgija

SI.

list

Příloha II

štítek

Příloha 1

8

VIII

10

7

2

6

VII

2

6

V

4

3

2

6

V

2

6

1

Příloha III

prodej

Zásilkový

V

5

catcgory 9

Informační

Energetický

Poznámka

Tegelik
energiatarbivus
oleneb seadme
kasutusviisist ja
paigutusest

Póhineb
stabiilsetes
tingimustes
móodetud 24
tunni
energiatarbivusel

kWh/aastas

Energiatarbivus

Energiatóhususklass ...
astmestikus A-st
(váhe tarbiv) kuni
G-ni (palju tar
biv)

Sugavkůlmsáilituskapp

ET

Bez mražení
Automaatse
sulatusega

Objem mrazícího Kúlmutuskambri
prostoru 1
maht 1

Objem chladícího Várskete toodete
kambri maht 1
prostoru 1

Skutečná
spotřeba energie
závisí na
způsobu
používání
a umístění
spotřebiče

Na základě
normovaného
testu spotřeby
elektřiny za 24
hodin

kWh/rok

Spotřeba energie

Třída energetické
účinnosti . . . na
stupnici A
(nej vyšší
účinnost, tj.
nízká spotřeba
elektrické
energie) do G
(nejnižší
účinnost, tj.
vysoká spotřeba
elektrické
energie)

Pultová
mraznička

CS

Energijos
vartojimo
efektyvumo klase
skaléje nuo A
(didžiausias
efektyvumas') iki
G (mažiausias
efektyvumas)

Ěnergoefektivitátes
klase... uz skalas
no A (efektívák)
Gdz G (mazák
efekovi)

Tikrasis
suvartojamos
energijos kiekis
priklausys nuo
to, kaip prietaisas
bus naudojamas

Be apšalo

Saldyto maisto
Salděto pártikas
produktu tilpums talpa 1
1
Neapsarmo

kWh/év

Energiafogyasztás

Energiahatékonysági osztály
azA-tól
(hatékonyabb)
G-ig (kevésbé
hatékony) terjedó
skálán

Háztartási
fagyasztóládák

HU
SK

Užitkový objem
mraziaceho
priestoru v 1
Bez mrazenia

Bez szronu
Bia silg
jégmentes

Užitkový objem
chladiaceho
priestoru v 1

Skutočná
spotřeba závisí
od toho, ako je
spotřebič
používaný a kde
je umiestnený

Základom je
výsledok
štandardného
testu spotřeby za
24 h

kWh/rok

Spotřeba energie

Trieda energetickej hospodárnosti
pomocou
stupnice od A
(viac úsporná) po
G (menej
úsporná)

Pojemnosč dla
mrožonej
žywnošci 1

Pojemnosč dla
šwiežej žywnošci
1

Aktuálně zužycie
energii zaležy ůd
warunków
eksploatacji oraz
lokalizaeji

Wedhig
znormalizowanych pomiarów

kWh/rok

Roczne zužycie
energii

Klasa
efektywnošci
energetyeznej
w skali od A
(bardziej
efektywna)
do G (mniej
efektywna)

Zamražarka typu Truhlfcová
mraznička
skrzyniowego

PL

Il-volum ta' l-ikel
iffrižat

Il-volum ta' l-ikel
frisk 1

Il-konsum attwali
ta' 1-energija
jiddependi minn
kif il-prodott
ikun qed jigi užat
u fejn jitpogga

Ibbažata fuq
ir-rižultati
standard ta* 24
siegha

kWh/sena

Konsum ta'
Energija

Il-Klassi ta'
1-effičjenza ta'
1-energija.. fuq
skala ta' bejn A
(jahlu ftit) u
(jahlu hafna)

Frižer mimdud

MT

Fagyasztó
térfogat

Hútótérfogat

A tényleges
energiafogyasz
tás fiigg a használat és elhelyezés módjától

Remiantis
24 órás
standartinio 24 h szabványos
vizsgálat alapján
bandymo
rezultatais

kWh per metus

Šviežio maisto
Svaigo pártikas
produktu tilpums talpa 1
1

Faktiskais
energijas patěrinš
atkarigs no
iekártas
lietošanas veida
un atrašanás
vietas

Balstíts uz
standarta 24
stundu těsta
rezultátiem

kWh/gadá

Energijas patěrinš Suvartojamos
energijos kiekis

Skrynios tipo
šaldytuvas

LT

Horizontála
saldětájkamera

LV

Brez nabranega
ledu

Prostornina
zamrzovalnika 1

Prostornina
hladilnika 1

Dejanska poraba
je odvisna od
načina uporabe
nápravě in njene
namestitve

na podlagi
rezultatov standardnega preskusa
za 24 uř

kWh/leto

Poraba energije

Razred energetske
učinkovitosti na
lestvici od A
(manjša poraba
energije) do G
(večja poraba
energije)

Zamrzovalna
skrinja

SL

prodej

list

Příloha II

.štítek

Příloha 1

Múra
(dB(A) re 1 pW)

Kasutusjuhend
STkáka
sisaldab lisateavet informácija
norádíta brošúrá

Mírné

Subtropické

Tropické

Hluk
(dB(A) re 1 pW)

Další údaje jsou
v návodu
k použití

13

13

13

14

Subtropiska josla

Subtroopiline

EN 153
szabvány, 1990
május

További információ a termékismertetóben

Zaj
(dB(A) 1 pW)

Trópusi

Szubtrópusi

Mérsékelt

Hidcg

l-agyas/.tási
tcljcsítmény kg/
24 órában

Šaldytuvo
A 94/2/EK
etiketés direktyva irányelv alapján
94/2/EB

Kúlmascadmetc
Ledusskapju
márgistamise
markěšanas
direktiiv 94/2/EU Direktiva
94/2/EK

Směrnice
94/2/ES pro
označování
elektrických
chladniček,
mrazniček
a jejich
kombinací
energetickými
štítky

S

Daugiau
informacijos yra
gaminio apraše

Triukšmas
(dB(A) apie
1 pW)

Tropinis

Subtropinis

Vidutinis

Svelniy
temperatúru

Standard EN 153, 1990. gada maija Lietuvos
1990 mai
standarts EN 153 standartas LST
EN 153, gegužé
1990

Troksnis (dB(A)
re 1 pW)

Tropiská

Měřená josla

Móódukas

Troopiline

Aukstás klimata
joslas

Láhisarktiline

Saldymo galia
kg/24 h

Norma EN 153,
květen 1990

6

Normální

Salděšanas jauda
kg/24h

13

Kulmutusvoinu(kg/24 h)

Mrazicí
výkonnost kg/24
hod.

12

HU

Saugus encrgijos Áramkimaradási
tickimo pcrtrúkis biztonság...h
... (h)

LT

0

IX

LV

Ohutu clcktrikat- Tempcratúras
kestusc kestus . . . paaugstinášanás
h
laiks

KT

Doba skladování
při vypnutí...
hod

CS

11

Příloha III

Zásilkový

Informační

Poznámka

Lnergetický

PL

SK

Id-Direttiva 94/2/
KE dwar
it-tikketti
tar-refrigeraturi

L-istandard EN
153, Mejju 1990

Aktar informazzjoni tinkiseb
mill-manwal talprodott

Livell tal-hoss
(dB(A) re 1 pW)

Tropikali

Sub-tropikali

Temperatura

Anqas min-normal

Hlučnost'
(dB (A) re 1 pW)

Tropický

Subtropický

Mierny

Pod — normálom

Zmrazovací
výkon v kg/24 h

Hrup
(dB(A) re 1 pW)

Tropski

Subtropski

Zmerni

Subnormalni

Zmogljivost
zamrzovanja
kg/24h

Cas hrambe pri
motnjah v
napajanju...ur

SL

Norma EN 153,
máj 1990

Smernica 94/2/
Dyrektywa
94/2/WE
ES o štítkovaní
dotyezaca etykiet chladničiek
umieszczanych
na chlodziarkach

Norma EN 153,
Maj 1990

Direktiva 94/2/ES
o energijskih
nalcpkah za
hladilnike

Standard EN 153,
maj 1990

Szczególowe
Ďalšie informácie Ostali podatki so
informaeje
sú obsiahnuté vo navedeni v
prospektih
zawarte sa w
výrobkových
instrukeji obshigi katalógoch

Poziom halasu
(dB(A) re IpW)

Tropikalna

Subtropikalna

Normalna

Umiarkowana

Kapacita li ttffriža Zdolnošc
kg/24 sicgha
zamražania w
kg/24h

Awtonomija ... h Czas przechowy- Skúška oteplcnia
wania godzin bez ... h
^asilaiiia

MT
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2.
31995 L 0012: Směrnice Rady 95/12/ES ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS,
pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost (Úř. věst. L 136, 21.6.1995, s. 1),
ve znění:
—

31996 R 0089: směrnice Komise 96/89/ES ze dne 17.12.1996 (Úř. vést. L 338, 28.12.1996, s. 85).

a)

V bodě 1 přílohy I se mezi štítek ve španělštině a štítek v dánštině vkládá tento štítek:

E n e r g i e

pračka

L o g o

V ý r o b c e

ABC

M o d e l

1 2 3
Ú s p o r n é

• **
•
•

M é n ě

ú s p o r n é

Spotřeba

energie

kWh/cyklus
(na základě výsledků normovaného testu
při nastaveni prograrru "bav/fa 60" C)

X . Y Z

Skutečná spotřeba energie závisí
na způsobu používání spotřebiče
Účinnost
A: lepší

praní
G : hcrší

Účinnost
A: lepší

odstřed'ování
G : hcrší

Otáčky při odstřeď ování (1/rrín)
Náplň

pračky

Spotřeba

(bavlna)

A B

(JD

A B

c[J
1100

kg

vody

i

y.z
yx

H l u k

Praní

XY

(dB(A) re 1 p W )

Odstřeďování

xyz

Další údaje jsou v návodu k použití
Norma EN 60456
Směrnice 95/12/ES pro označováni
elektrických praček energetickými štítky

E

F

G

E

F

G

23.9.2003
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a dá e, mezi štítek v němčině a štítek v řečtině:

E n e r g i a

Pesumasin

Tootja vói kaubamárk

L o g o
A B C

Mudel

1 2 3

T ó h u s a m

•

• **

•

J.

•

•

X
V á h e m t ó h u s

Energiatarfoivus
kVvti/programm
PdUneb stabiBsetes oludes móódetud
ra/třVuse/ prcgrarrrnt "puuviff 60" C" korra!)

X . Y Z

Tegeiik tarbivus oleneb
seadme kasutusviisist

Pesemistulemus

A BI »D E F G

Tsentrífuugimine

A B C l l E

A: parem

A: parem

G: haivem

G : haivem
1100

Tserrtrrruugimiádirus: p/min

Táitekogus (puuvill) kg

Veetarbivus

l

yx

Mííra

Pesemine

XY

(dB(A) re 1 p W )

Tsentrífuugimine

xyz

Kasutusjuhend sisaldab Ssateavet
Standard E N 60456
Pesumasin ala
márgstamise direktiiv 95/12/E0

F G
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a dále, mezi štítek v italštině a štítek v nizozemštině:

Vejas mazgášanas
mašina

E n e r g i j a

I L o g o

Ražotájs
Modelis

A B C
123

Efektívák

• •* •
•

•

"

. •

•

Mazák efekfívi
Enerčjijas patěrinš

X . Y Z

kvWciklá
(balsGts uz standarta těsta rezultatiem cMa
"kokvtínas mazgašana
60 °C temperatura")

Faktiskais enenjijas patěrinš atkarlgs no
iekartas letošanas veida
M a z g á š a n a s izpilde
Á: labSka
G : sliktaka

A B

I z g r i e š a n a s izpilde
A : labaka
G : sliktaka

A B C Q E F G .

Q D

E F G

Čentrifíigas átrums (apgr./min.)

1100

JetilpTba ( k o k v i l n a ) k g

y z

Odens p a t ě r i n š
TroksniS

Mazgašana

XY

«JB(A) re 1 pW)

Izgriešana

xyz

t

Sikaka informaája noradita brošura
Standarto E N 60456
ýe|as m a z g á š a n a s mašTnu markSšanas
ĎirektTva 95/12/EK

yx

23.9.2003
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1
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605

Skalbimo mašina

L o g o

Gamintojas

ABC
123

Modelis
Didžiausias efektyvumas

•

•

•

^

•

Mažiausias efektyvumas
Suvartpjamos energijos kiekis
kWh/ciklas
(RBmiantis standart ink) 60XZ medvihés
dkto bandfwo rezutatais)
T i k r a a s suvartojamos energijos
kiekis p r i k a u s y s n u o to, k á p
pňetaisas bus naudojamas

Skalbimo kokybés klase
A: aukštesné

A

B Q D

E F G

A

B

E F G

G: žemesné

Grežimo kokybés klase
A: aukštesné

X . Y Z

G: žemesné

SukJmosi greitts (sOkiai p e r min.)

1100

Talpa (medvilné) kg
Suvartojamas vandens kiekis i

yz
yx

Triukámas

Skalbiant

XY

(dB(A) apie 1 pW)

Džiovinant

Daugiau Hiformaájos yra
gaminio apraše
Lietuvos standartas L S T E N 60456
Skalbimo mašinos
etiketés direktyva 95/12/EB

xyz

606
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E n e r g i a

Mosógép

Gyártó

L o

g o

ABC
123

Típus

Hatékonyabb
15

•

*

•

•
•

•
^

•

>^ * • *
•

Kevésbé hatékony
Energiafogyasztás
kWh/ciklus

X . Y Z

(60' C-os pamut programra végzett
szabvónyos vizsgálati eredmények alapján)
A tényleges energiafogyasztás ftigg
a használat é s elhelyezés módjától

Mosási teljesítmény
A : magasabb

Centrifugálási hatékonyság
A : magasabb

A

B

C D

E F G

G : alacsonyabb
A B C Q E F G

G : alacsonyabb

Centrifugálási sebesség (ford/pere)

1100

Kapacitás (pamut) kg
Vízfogyasztás, I

yz

Zaj

XY
xyz

(dB(A) 1 pW)
További információ
a terme kisrnertetóben
E N 60456 szabvány
A 95/12/EK irányelv alapján

Mosás
Centrifugálás

yx

23.9.2003

Pes

1
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Magna
tal-hasil

Energija

L o g o

Manifattur

ABC
123

Mudell
L-anqas li táhli

SSHBHHKSflr
•
^

L-aktar li táhli
Konsum la' Energija
kWh/čiklu
{Abatati juq ir-rfáidtaů ta' testijiet normdi
ghač-čUdu td-qoton ta' 60 ° Q

• *•
•
* •*

l
X.ZŽ

I i - k m s u n i attwali ta' l-energija jiddepeudi
minn Jdf il-prcdott ikun qed jigi užat

•

Il-qawwa tal-hasil
A : L-oghla

A B ( ] D E F G

G : L-aktar baxxa

Il-qawwa tat-tidwir
A : L-oghla

A B C

Velotita' tat-tidwir ( i p m )

Kapacita' (qoton) kg
Konsum ta' 1-ilma
Livell tal-hoss
(dB(A) re 1 pW)

1100

XZ

&
H a s i l

Tidwir

Aktar informazzjoni tínkjseb
miR-manual tal-prodott
L-istandard E N 60456
Id-Direttm 95.12/KE relativa dwar it-tikkelti
tal-magni tal-hasil

E F

G : L-aktar baxxa

zx
XZ
xzž

G
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a dále, mezi štítek v nizozemštině a štítek v portugalštině:

E n e r g i a

Pralka

Producent
Model
B a r d z i e j

e f e k t y w n a

•

•

•

•

•

•
•

•

>^ * • *

M n i e j

e f e k t y w n a

Zužycie energii
kWh/cykl
(w standardowym cyklu praiia ůaweiny
w temp. 60° c)

X . Y Z

Aktuálně zužycie energii zaležy
od warunków eksploatacji

Efektywnošč prania
A: wyžsza

A B l l D E F G

G: nižsza

Efektywnošč odwirowania
A: wyžsza

A B C Q E F G

G : nižsza

Predkošč odwirowywania (obr/min)

1100

tadunekznamionowy (bawetna) kg
Zužycie wody
i

yz
yx

Poziom

haíaSU

(dB(A) re 1 pW)

Pranie

Odwirowywanie;

Szczegóiowe informacje zawarte
s a . w instrukcji obsfcjgi
Norma E N 60456
Dyrektywa 95/12/WE dotyczaca etykiet
umieszczanych na pralkach

XY
xyz

23.9.2003

1

CS

609

|

a dále. mezi štítek v portugalštině a štítek pro Belgii:

Energia

Pračka

L o g o

V ý r o b c a

A B C
M o d e l
1 2 3

Viac úsporný
0

•

•

•

•

•

•

Menej úsporný
Spotřeba energie
kWh/cyklus
(Základom je výsledok štandardného
pře cyklus bavlna pri 60' C)

testu

X.YZ

Skutočná spotřeba závisí od toho, ako je
spotřebič používaný a kde j e umiestnený

Účinnost' prania
A . vysoká

A B

Účinnost' odstreďovania
A : vysoká

Q D

E F G

G : nízká
A B C Q E F G

G : nízká

Počet otáčok pri odstreďovaní (ot/min)

1100

Kapacita (bavlny) kg
Spotřeba vody
/
HlUČnOSť
Pranie

yx

(dB(A) re 1 p W )

xyz

Odstreďovanie

Ďalšie ritormácie sú obsáhnuté
vo výrobkových katalog och
Norma E N 60456
Smemica 95/12/ES o štítková ni práčok

XY

610
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I

Energija
Proizvajalec

p o r a b a

Pralni stroj

L o g o
ABC
123

Model
M a n j š a

23.9.2003

e n e r g i j e

•

* *
w

•

Večja poraba energije

Poraba energije

kWh/program

(na podlagi rezultatov standardnega pmskusa
za program pranja bombaža pri 60' C)

^

r

•
•

X . Y Z

Dejanska poraba je odvisna od na či na
uporabe stroja

Pralni účinek
A: višji

A B I . D E F G

G : nižji

Ožemalni účinek
A: višji

A B C Q E F G

G : nižji

Hitrost centrifuge (vrt/min)

1100

Zmogljivost (bombaž) kg
Poraba vode
I

yx

H r u p

Pranje

XY

(dB(A) re 1 pW)

Ožemanje

xyz

Ostali podatki s o navedeni v prospektih
Standard E N 60456
Direktiva 95/12/ES o energijskih nalepkah z a
pralne stroje

Úsporné

Méně úsporné

s

s

Spotřeba energie

kWh/cyklus

Na základe
výsledků
normovaného
testu při
nastavení
programu .bavlna
60°C

v

v

v

Třída energetické
účinnosti ... na
stupnici A
(nejvyšší
účinnost, tj.
nízká spotřeba
elektrické
energie) do G
(nejnižší
účinnost, tj.
vysoká spotřeba
elektrické
energie)

Model

II

Póhineb
stabiilsetes oludes
móódetud
tarbivusel
programmi
.puuvill 6 0 V
korral

kWh/programm

Energiatarbivus

Energiatóhususklass ...
astmestikus A-st
(tóhusam, st
váhem tarbiv)
kuni G-ni
(váhemtdhus, st
rohkem tarbiv)

Váhemtohus

Tóhusam

Mudel

Tootja voi kaubamárk

Energijos vartojimo efektyvumo
klase ... skaléje
nuo A
(didžiausias
efektyvumas) iki
G (mažiausias
efektyvumas)

Energoefektivitátes
klase... uz skalas
no A (efektivak)
lidz G (mazák
efektívi)

Balstits uz
standarta testa
rezultatiem ciklá
.kokvilnas
mazgašana 6 0 T
temperatura'

kWh/ciklá

Remiantis
standartinio
,60°C medvilněs'
ciklo bandymo
rczultatais

kWh/riklas

Energijas patěrinš Suvartojamos
energijos kieki.s

Mažiausias efektyvumas

Didžiausias efektyvumas

Modelis

Gamintojas

Mazák efektívi

Efektivak

Modelis

Ražotájs

Vejas mazgášanas Skalbimo mašina
mašina

Pestimasin

Pračka

Energija

IT

Energija

IV

Energia

l-l

Energie

Výrobce

1

Příloha lil

Zásilkový
pnuli-j

CS

V příloze V se doplňují tyto položky:

1

3

Pnioha II

1'riloha 1

s
s

Informační
list

l-.nirjji-tický
štítek

Poznámka

b)

Il-klassi ta' 1-effičjenza ta'
l-energija..fuq
skala ta' A
(l-anqas li jahlu)
sa G (l-aktar li
jahlu)

L-aktar li táhli

L-anqas li táhli

Mudell

Manifattur

Magna tal-hasil

lincrgija

MT

Klasa
cfcktywnosci
energetyeznej
w skali od A
(bardziej
efektywna) do G
(mniej
efektywna)

Mniej cfektywna

Bardziej efektywna

Model

Producent

Králka

Energia

11.

60 T - o s pamut
programra
végzett
szabványos
vizsgálati
credmények
alapján

kWh/ciklus

lbbažati fuq irrižultati ta'
testijiet normali
ghač-čiklu talqoton ta' 60°Č

kWh/čiklu

Vcčja poraba
energije

Manjša poraba
energije

Model

Proizvajalec

Pralni stroj

Energija

SI.

kWh/cyklus

Spotřeba energie

Na podlagi
rezultatov
standardnega
preskusa za
program pranja
bombaža pri 6 0 T

kWh/program

Poraba energije

Tricda
Razred energetske
cnergctickcj
učinkovitosti na
hospodárnosti
lestvici od A
pomocou
(manjša poraba
stupnice od A
energije) do G
(viac úsporná) po (vcčja poraba
G (mencj
energije)
úsporná)

Mencj úsporný

Viac úsporný

Model

Výrobca

Pračka

Energia

SK

w standardowym Základom je
cyklu prania
výsledok
bawelny w temp. štandardného
60T
testu pre cyklus
bavlna pri 60°C

kWh/cykl

Energiafogyasztás Konsum ta' Ener- Zužycic energii

Encrgiahatékonysági
osztályA-tól
(hatékonyabb)
G-ig (kevésbé
hatékony) tcrjedó
skálán

Kcvésbé hatékony

Hatékonyabb

Típus

Gyártó

Mosógép

Energia

HU

VII

VI

6

3

2

Účinnost
odstřeďování
A (lepší)
G (horší)

Třída účinnosti
p r a n í . . . na
stupnici od A
(nejvyšší
účinnost, tj.
nízká spotřeba
elektrické
energie) do G
(nejnižší
účinnost, tj.
vysoká spotřeba
elektrické
energie)

Účinnost praní
A (lepší)
G (horší)

Skutečná
spotřeba energie
závisí na
způsobu
používání
spotřebiče

2

5

5

Příloha III

Příloha II

Příloha I

V

Spotřeba . . . kWh
na'Cyklus •
založená na
výsledcích
normalizované
zkoušky při
cyklu 60°C
(bavlna)

Zásilkový
prodej

Informační
list

CS

Energetický
Štítek

Poznámka

Tsentrifuugimine
A (parem)
G (halvem)

Pesemistulemusc
klass ... astmestikus A-st (parem)
kuni G-ni
(halvem)

Pesemistulemus
A (parem)
G (halvem)

Tegelik tarbivus
oleneb seadme
kasutusviisist

Energiatarbivus
;.. kWh/
programm
(póhineb
stabiilsetes oludes
móódetud
tarbivusel
programmi
.puuvill 60°C
korral)

ET

Izgríešanas
izpilde
A (labáka)
G (sliktáka)

Mazgášanas
izpildes klase...
uz skalas
no A (labáka)
lldz G (sliktáka)

Mazgášanas
izpilde
A (labáka)
G (sliktáka)

Faktiskais
energijas patěrinš
atkangs no
iekártas
lietošanas veida

Energijas
patěrinš...
balstíts uz
standarta těsta
rczultátiem ciklá
.kokvilnas
mazgášana 6 0 T
temperatura'

LV

Mosási
teljesítmény
osztály A-tól
(magasabb) G-ig
(alacsonyabb)
terjedó skálán

Centrifugálási
hatékonyság
A (magasabb)
G (alacsonyabb)

Grežimo kokybés
klase:
A (aukštesné),
G (žemesné)

Mosási teljesítmény
A (magasabb)
G (alacsonyabb)

A tényleges ener
giafogyasztás
fijgg a használat
és elhelyezés
módjától

Energiafogyasz
tás ciklusonként
kWh-ban, normál
60 "C-os pamut
programhasználata esetén

HU

Skalbimo
kokybés klase ...
skaléje nuo A
(aukštesné) iki G
(žemesné)

Skalbimo
kokyběs klase:
A (aukštesné),
G (žemesné)

Tikrasis
suvartojamos
energijos kiekis
priklausys nuo
to, kaip prietaisas
bus naudojamas

Suvartojamas
energijos kiekis
... kWh per
cikla, remiantis
,60°C medvilnčs'
programos ciklo
standartinio
bandymo
rezultatais

LT

Aktuálně zužycie
energii zaležy od
warunków
eksploatacji

Zužycie energii
... kWh/cykl, w
oparciu o wyniki
standardowych
testów dla cyklu
prania bawelny
w temperaturze
60°C

PL

Skutočná
spotřeba energie
závisí závisieť od
toho, ako je
spotřebič
používaný

Spotřeba energie
v kWh/cyklus,
založená na
výsledku štandardného testu
pre cyklus bavlna
pri 60°C

SK

Il-qawwa tat-tidwir
A (L-oghla)
G (L-aktar baxxa)

Il-klassi talqawwa tal-hasil
...fuq skala ta'
A (1-oghlau)
G (l-aktar baxxa)

Efektywnošč
odwirowania
A (wyžsza)
G (nižsza)

Účinnost'
odstredbvania
A (vysoká)
G (nízká)

Klasa
Trieda účinnosti
prania pomocou
efektywnošci
prania w skali od stupnice od A
(vysoká) do G
A (bardziej
(nízká)
efektywna) G
(mniej
efektywna)

Il-qawwa tal-hasil Efektywnošč pra Účinnost' prania
A (vysoká)
A (L-ghola)
nia
G (nízká)
G (L-aktar baxxa) A (wyžsza)
G (nižsza)

Il-konsum attwali
ta' 1-energija
jiddependi minn
kif il-prodott
ikun qed jigi užat

U-konsum ta' 1energija . . . kWh
kuli čiklu,
ibbažat fuq irrižultati ta'
testijiet standard
ghač-čiklu talqoton ta' 60°Č

MT

Ožemalni účinek
A (višji)
G (nižji)

Razred pralnega
učinka po lestvici
od A (višji) do
G (nižji)

Pralni účinek
A (višji)
G (nižji)

Dejanska poraba
je odvisna od
náčina uporabe
stroja

Poraba energije
kWh na program,
na podlagi
rezultatov
standardnega
prcskusa za
program pranja
bombaža pri 60°C

SI.

Příloha III

4

4

Příloha II

7

7

Příloha 1

9

10

VIII

IX

6

5

prodej

list

8

Zásilkový

Informační

l.nerjjctický
šiílťk

Poznámka

Náplň pračky
(bavlna) kg

Otáčky při
odstřeďování
(l/min)

Zbytek vody po
odstřeďování...
% (vztaženo
k hmotnosti
suchého prádla)

Upozornění:
Pokud používáte
k sušení
bubnovou
sušičku a zvolíte
pračku
s účinností
odstřeďování A
místo pračky
s účinností
odstřeďování G,
sníží se Vaše
náklady na
polovinu. Při
sušení textilií
v bubnové
sušičce se
zpravidla
spotřebuje více
energie než při
jejich praní.

Třída účinnosti
odstřeďování . . .
na stupnici od A
(vyšší) do G
(nižší)

CS

no A (labáka)
lid/. G (zemáka)

Atccrieties!
Izvěloties ve|as
mazgášanas
mašinu ar A c e n 
trifugu G c e n trifúgas vietá, jús
samazinásiet
žávčšanas izmaksas uz pusi.
Drěbju žávěšana
parasti patěrě
vairák energijas
neká to mazgášana.

astmestikus A-st
(parem) kuni
G-ni (haivem)

Márkus: Trummclkuivati kasutamiscl arvesta,
et kui pesu tsentrífuugitakse seadmega, mille
tsentrifuugimistulemus on A,
maksab trummelkuivatus poole
váhem kui tsentrifuugimistulcmusega G tsentrifuugitud pesu
korral, pesu k u i vatamine kulutab
úldjuhul rohkem
energiat kui pesemine

vill) kg

Táitckogus (puu-

Tsentrifuugimiskiirus (p/min)

Jáákniiskus párast
tsentrifuugimist
... %
(protsentides
kuiva pesu
kaalust)

iliui dydZidi.

IetilpTba
(kokvilna) kg

Centrifúgas
átrums
(apgr./min.)

ve|a"> w a r a )

-kg

Talpa (mcdvilné)

Sukimosi greitis
(súkiai per
minuté)

Centrifugálás
után megmaradó
vízmcnnyiség

Udens, kas paliek Vanduo, likcs po
pěc izgriešanas,
grcžimo ...%
. . . % (ká propor- (nuo sausu skalcija no sausás
biniu svorio)

Kapacitás
(pamut) kg

Centrifugálási
sebesség (ford/
pere)

mosnivaló száraz
súlyának
százalékában)
kifejezve

. . . % - b a n (a

Ha a mosás után
kúlón
szárítógépet
használunk és G
osztályú
centrífugás
mosógép helyett
A osztályú
centrifugás
mosógépet
választunk, a
szárítógép
územkóltsége
felére csokkcn. A
ruhák
szárítógépben
torténó szárítása
rendszerint tóbb
energiát fogyaszt,
mint kimosásuk.

(cntrifugálási
lutékonysúgi osztály A-Iól (A
hatékonyabh) Gig (G kevésbc
hatékony) terjedó
skálán

HU

Isidčměkite. Jci
naudojate
búgninj džiovintuva, pasirinkus
skalbimo mašina
su A klasés
grežimu vietoje
G klasés, džiovinimo išlaidas
sumažinsite per
puse. Drabužius
išdžiovinti búgne
paprastai rcikia
daugiau energijos, negu juos
skalbti

A (aukštesni).
G (žemesni)

Grcžimo vardi-

Izgriešanas izpild e . . . u/. .ikala.s

LT

t u l c i I l U M : kld.Vt ...

LV

Tsentrifuugimis-

ET

nia)

Woda pozostala
po odwirowaniu
% (jako procent
suchej masy pra

Uwaga dla •
užytkowników
pralek
bebnowych.
Wybór pralki o
efektywnošci
odwirowania A
zamiast pralki o
efektywnošci
odwirowania G,
obnižy o polowe
koszty suszcnia.
Na suszcnie
prania zužywa
sic zwykle wiccej
energii niž na
pranic.

Voda, ktorá
zostane pri
odstřeďování ...%
(ako podicl
hmotnosti suehej
bielizne)

Ak si vyberiete
pračku s triedou
účinnosti
odstreďovania A
namiesto pračky
s triedou
účinnosti
odstreďovania G,
vaše náklady na
sušenie sa znížia
na polovicu.
Bubnové sušenie
bicliznc zvyčajne
spotřebuje viac
energie ako
pranie

kg

Kapacita (qoton)

kg

nowy (bawclna)

kg

tadunek znamio- Kapacita (bavlny)

Veločitá tat-tidwir Předkuse odwiro Počet otáčok pri
(rpm)
wania (obr/min)
ostreďovaní (ot/
min)

(bhala
perčentwali talpiž tal-hasla
nicxfa)

wara t - t i d w i r . . . %

Perčentwali ta' 1ilma li jibqa'

hasil

N.B: Fil-kaž illi
tkun trid tuža 1magna li tnixxef,
jekk inti taghžel
magna tal-hasil li
ghandha tidwira
tal-Klassi A,
minflok wahda
tal-Klassi G
ghandha tnaqqas
bin-nofs l-ispejjež
tat-tnixxif talmagna tat-tnixxif.
lt-tnixxif talhwejjeg li jsir b'
din il-magna
normalment
jikkonsma aktar
energija mill-

G (l-aktar baxxa)

A (1-ghola) sa

SK

Trieda účinnosti
odstreďovania...
nia . . . w skali od na stupnici od A
A (bardziej efek (vyššia) po G
tywna) G (mnicj (nižšia)
efektywna)

Klasa efektyw-

PL

x i f . . . fuq skala ta' n o í t i o d w i r o w a

Ir-rata tat-tnix-

MT

Zmogljivost
(bombaž) kg

Hitrost centrifugc(vrt/min)

Ostanek vodc po
ožemanju... % (v
razmcrju s tcžo
suhega perila)

Opomba: če
uporabljatc sušilni
stroj. Izbira
pralnega stroja z
razredom
ožcmalncga
učinka A namesto
razreda G
prepolovi stroške
sušenja perila s
strojem. Sušenjc
perila s strojem
običajno porabi
več energije od
samega pranja.

Ožcnialni účinek
...na lestvici od
A (višji)
G (ni^ji)

si.

Hluk(dB(A) re
1 pW)

8

9

11

14

X

Džiovinant

Izgriešana

a

Smčrnice
95/12/ES pro
označování
elektrických
praček
energetickými
štítky

Norma EN
60 456

Další údaje jsou
v návodu
k použití

Pesumasinate
márgistamise
direktiiv 95/12/
EU

Standard EN
60 456

Vejas mazgášanas
mašinu markěšanas Direktiva
95/12/EK

Standarts EN
60 456

Síkáka informáKasutusjuhend
sisaldab lisateavet cija norádíta
brošúrá

Tsentrifuugimine

Odstřeďování

XI

Mazgašana

MT

Tidwir

Centrifugálás

Aktar informazzjoni tinkiseb
mill-manwal talprodott

Hasil

V

Livell tal-hoss
(dB (A) re 1 pW)

U-konsum tipiku
annwali ghal dar
b'erbgha minnies

A 95/12/EK
irányelv alapján

Id-Direttiva 95/
12/KE relattiva
dwar it-tikketti
tal-magni talhasil

Lietuvos standar- EN 60 456 szab- L-istandard EN
vány
tas LST EN
60 456
60 456
Skalbimo mašinos etiketés
direkt yva
95/12/EB

PL

Smernica 95/12/
Dyrcktywa
95/12/WE
ES o štítkovaní
dotyezaca etykiet práčok
umieszczanych
na pralkach

Direktiva 95/12/
ES o energijskih
nalepkah za
pralne stroje

Standard EN
60 456

Norma EN
60 456

Norma EN
60 456

Ožemanje
Ďalšie informácie Ostali podatki so
sú obsiahnuté vo navedeni v
výrobkových
prospektih
katalógoch

Odstredbvanie

Pranje

Hrup (dB(A) re 1
pW)

Povprečna letna
poraba za
štiričlansko
gospodinjstvo

Poraba vode

SL

Szczególowe
informaeje
zawarte sa w
instrukeji obshigi

Odwirowywanie

Pranie

Hlučnost' (dB(A)
re 1 pW)

Poziom halasu
(dB(A) re 1 pW)
Pranie

Odhadovaná
ročná spotřeba
pre štvorčlennú
domácnost'

Spotřeba vody

SK

Szacowane
roezne zužycie
(200
standardowych
cykli prania
.bawelna 60"C
dla
czteroosobowego
gospodarstwa
domowego)

Konsum ta' 1-ilma Zužycie wody 1

Mosás

Daugiau informa- További inforcijos yra gaminio máció a termék
ismerte tóben
apraše

>

Skalbiant

Troksnis (dB(A)
re 1 pW)

Pesemine

Becsúlt évi
fogyasztás egy
négyszemélyes
háztartásra

Vízfogyasztás

HU

Triukšmas (dB(A) Zaj(dB(A) 1 pW)
apie 1 pW)

Tipiškas keturiu.
asmentj seimos
suvartojamos
energijos kiekis
per metus

Suvartojamas
vandens kiekis

LT

Mura (dB(A) re
1 pW)

Praní

s

Udens patěrinš

LV

Tavaline neljaliik- Paredzamais
melise perekonna energijas un
aastatarbivus
údens gada
patěrinš četru
personu
saimniecibai

Veetarbivus

ET

XI

15

7

Příloha 11

Příloha 1

XI

Odhadovaná
roční spotřeba
čtyřčlenné
domácnosti

Příloha 111

list

Spotřeba vody

Zásilkový
pmdťj

informační

štítek

CS

Energetický

Poznámka
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Úřední věstník Evropské unie

23.9.2003

3.
31995 L 0013: Směrnice Komise 95/13/ES ze dne 23. května 1995. kterou sc provádí směrnice Rady 92/75/EHS,
pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických bubnových sušiček pro domácnost (Úř.
vést. L 136. 21.6.1995. s. 28).
a)

V bodě 1 přílohy I se mezi štítek ve španělštině a štítek v dánštině vkládá tento štítek:

Energie

Sušička

L o g o

Výrobce

ABC
123

Model
Ú s p o r n é

*

*

•
•
>^ * * *

M é n ě

ú s p o r n é

Spotřeba energie
kWh/cyklus
[na zaklade výsledků normovaného
při programu 'bavlna pro žehfenD

X.YZ

testu

Skutečná spotřeba energie závisí
na z p ů s o b u používání spotřebiče

X.Y

Náplň sušičky (bavlna) kg
S odvodem vzduchu
Kondenzační

—

;

—

H l u k

(dB(A) re 1 pW)
Další ú d a j e jsou v n á v o d u k použití

N o r m a E N 61121
S m ě r n i c e 9 5 / 1 3 / E S pro o z n a č o v á n í
elektrických s u š i č e k e n e r g e t i c k ý m i štítky

xyz

616

Úřední věstník Evropské unie

23.9.2003

a dále, mezi štítek v němčině a štítek v řečtině:

Energia

Trummelkuivati

Logo

Tootja vói k a u b a m á r k

A B C
123

Mudel
Tóhusám

^m\\wm\\A

** *
*
*

*
*

Váhemtóhus
Energiatarbivus
kWh/programm

(P&Hneb stabiifsetes oludes rrĎódetud
tartivusei programmi "sšffltuskuiv puuulf korraQ

X.YZ

Tegetík tarbivus oieneb
seadme kasutusviisist

X.Y

Táitekogus (puuvill) kg
Ventileeriv
Kondenseerív
Múra
(tiB(A) re 1 pW)

K a s u t u s j u h e n d s i s a l d a b lisateavet
Standard E N 61121
Trummelkuiv«tite
máigistamise direktiv 9 5 / 1 3 £ Ú

—
—
xyz

617

Úřední věstník Evropské unie

23.9.2003

a dále. mezi štítek v italštině a štítek v nizozemštině:

Energija

Žavěšanas
mašina

L og

Ražotájs
Modelis

o

A

B

C

1 2 3

E f e k t í v á k

•

•

•

X
M a z á k

x

•

^

•

*
•

•

•

e f e k ť i v i

Energijas patěrinš
kWh/cikla
(balstUs uz standarta těsta
ctkJá 'sausa kokvilna)

rezuitatiem

X.YZ

Faktiskais energijas patěrinš atkarigsno
iekartas iietošanas v e i d a

letilpíba (kokvilna) kg

X.Y

Gaisa ventilácija

Kondensacija

Troksnis
(dB(A) re 1 pW)
Sikaka informacija noracfita brošurá

Standarts EN 61121
Elektrisko žavěšanas mašinu markěšanas
Direktiva 95/13/EK

xyz

618

| CS

1

Úřední věstník Evropské unie

Energija

23.9.2003

Džiovintuvas

Logo

Gamintojas

A

Modelis

B

C

1 2 3

D i d ž i a u s i a s

e f e k t y v u m a s

*

w

Mažiausias efektyvumas
Suvartojamos energijos kiekis
kWh/ciklas
(Remiantis
programos

"medvHněs
standartinio

džiovinimo"
bandymo
rezultatais)

X.YZ

Tikrasis suvartojamos energijos
kiekis priklausys nuo to, kaip
prietaisas bus n a u d o j a m a s

Talpa (medvilné) kg
Oru védinamas
Drégm§ kondensuojantis
Triukšmas
(dB(A) a p i e 1 pW)
Daugiau informacijos yra
gaminio a p r a š e
Lietuvos standartas L S T E N 61121
Elektrínio džiovintuvo etiketés
direktyva 95/13/EB

*

X.Y
—
—
xyz

23.9.2003

| iřŠ |

Úřední věstník Evropské unie

Energia
Gyártó

619

Szárítógép

L o g o
ABC
123

Típus
Hatékonyabb

0

•

w

•

•

•

X

•

^

•

•

Kevésbé hatékony
Energiafogyasztás
kWh/ciklus

(száraz pamutszóvetre végzett
szabványos vizsgálati eredmények alapján)

X.YZ

A tényleges energiafogyasztás
fugg a h a s z n á l a t é s e l h e l y e z é s módjától

Kapacitás (pamut) kg

X.Y

Légfúvásos
Kondenzációs
Zaj
(dB(A) 1 pW)
További inforrnáció
a termekismertetSben

E N 61121 s z a b v á n y
A 95/13/EK irányelv alapján

xyz

620
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Energija
Manifattur

23.9.2003

Magna
tat-tnixxif

Logo
ABC
123

Mudell

L-anqas li táhli

* *
w

•

_

*

L-aktar li táhli
Konsum ta' Energija
kWh/čiklu
(Bcáata juq ir-rižukati Uz' testijiet
standard tal qo ion niexej)

X.ZZ

Il-fco nsum attwali ta 1-energija jiddependí
minn kif il-prodott ikun qed ji£i užat
1

Kapacita' (qoton) kg

X.Z

Miftuh ghall-arja
Tikkondensa

Livell tal-hoss
(dB(A) re 1 pW)
Aktar irtformazzjori tinkiseb
m i l r - m a n w a l tal-prcdott

L-istandard E N 6 U 2 1
Id-Direttíva 95/13/KE relativa dwar it-tikketti
tal-magna tat-tnixxif ta' l-eleťtriku

xzz

621
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a dále, mezi štítek v nizozemštině a štítek v portugalštině:

Energia
Producent
Model

Suszarka

Logo
A B C
123

Bardziej efektywna

•

• **

•
•

•
•

•

x
Mniej e f e k t y w n a
Zužycie energii
kWh/cykl
(w standardowym cyklu suszenia
bawelna sucha")

X.YZ

Aktuálně z u ž y c i e energii z a l e ž y
od warunków e k s p l o a t a c j

tadunek znamionowy
(bawelna) kg
Napowietrzana
Kondensacyjna
Poziom halasu
(dB(A) re 1 pW)
Szczegótowe informacje z a w a r t e
sa. w instrukcji obslugi
Norma E N 61121
Dyrektywa 95/13/WE dotyczaca etykiet
u m i e s z c z a n y c h na s u s z a r k a c h

X.Y

xyz

Úřední věstník Evropské unie
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23.9.2003

a dále, mezi štítek v portugalštině a štítek pro Belgii:

Energia

Sušička

Logo

V ý r o b ca

A B C
1 2 3

Model

Viac úsporný

T
•
•

Menej úsporný
Spotřeba energie
kWh/cyklus
(Základom
je výsledok
pře cyklus bavlna)

štandardnóho

* **

testu

^

X.Y

Odvetrávaná
Kondenzačná

Hlučnost'
(dB(A) re 1 pW)
Ďalšie informácie sú obsiahnuté
vo výrobkových katalógoch
Norma EN 61121
Smernica 95/13/ES o štítkovaní
elektrických sušičiek

•

X.YZ

Skutočná spotřeba závisí od toho, ako je
spotřebič používaný a kde je umiestnený

Kapacita (bavlny) kg

*

xyz

23.9.2003
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Energija

623

Sušilni stroj

Logo

Proizvajalec

ABC
123

Model

Manjša poraba energije

• *•
•
•

Večja poraba energije

X.YZ

Poraba energije
kWh/program
(na podlagi rezuŘatov standardnega preskusa
za program 'suho za v orraro")
Dejanska poraba je odvisna
od načina uporabe strqa

Zmogljivost (bombaž) kg
Odzračevalni
Kondenzacijski

Hrup
(dB(A) re 1 pW)

Ostali podatW so navedeni v prospektih

S t a n d a r d E N 61121
Direktiva 9 5 / 1 3 / E S o e n e r g y s k i h
naJepkah z a s u š i l n e s t r o j e

*
*

X.Y
—
—
xyz

5

5

5

v

v

v

2

2

2

Méně úsporné

m

Na základě
výsledků
normovaného
testu při
programu .bavlna
pro žehlení'

kWh/cyklus

Spotřeba energie

Třída energetické
účinnosti ... na
stupnici A
(nej vyšší
účinnost, tj.
nízká spotřeba
elektrické
energie) do G
(nejnižší
účinnost, tj.
vysoká spotřeba
elektrické
energie)

Úsporné

s

1

Váhemtóhus

Model

II

3

Tóhusam

Výrobce

I

Póhineb
stabiilsetes oludes
moddetud
tarbivusel
programmi
.sailituskuiv
puuviH' korral

kWh/programm

Energiatarbivus

Energiatóhususklass... astmestikus A-st (tóhu
sam, st váhem
tarbiv) kuni G-ni
(váhemtóhus, st
rohkem tarbiv)

Mudel

Tootja vói kaubamárk

Trummelkuivati

Sušička

Energia

0

Příloha III

ET

Energie

Příloha II

Příloha I

Zásilkový
prodej

CS
LV

Balstlts uz
standarta těsta
rezultátiem ciklá
,sausa kokvilna'

kWh/ciklá

Remiantis
.medvilnes
džiovinimo'
programos
standartinio
bandymo
rezultatais

kWh/ciklas

Energijas patěrinš Suvartojamos
energijos kiekis

Energijos
vartojimo
efektyvumo klase
... skaléje nuo A
(didžiausias
efektyvumas) iki
G (mažiausias
efektyvumas)

Mažiausias efek
tyvumas

Mazák efektlvi

Energoefektivitátes klase... uz
skalas no A
(efektlvák) lidz G
(mazák efektivi)

Didžiausias efek
tyvumas

Modelis

Gamintojas

Džiovintuvas

Energija

LT

Efektlvák

Modelis

Ražotájs

Žávěšanas
mašina

Energija

V příloze V se doplňují tyto položky:

0

Informační
list

Energetický
Štítek

Poznámka

b)

Száraz pamut
szóvetre végzett
szabványos
vizsgálati
eredmények
alapján

kWh/ciklus

Energiafogyasztás

Energiahatékonysági osztály
A-tól (hatéko
nyabb) G-ig
(kevésbé hatékony) terjedó
skálán

Kevésbé hatékony

Hatékonyabb

Típus

Gyártó

Szárítógép

Energia

HU

Klasa efektywnošci energetycznej w skali od A
(bardziej efek
tywna) do G
(mniej efek
tywna)

Mniej efektywna

Bardziej efektywna

Model

Producent

Suszarka

Energia

PL

Ibbažata fuq
ir-rižultati ta'
testijiet standard
čiklu tal-qoton
niexef

kWh/čiklu

gija
kWh/cyklus

Spotřeba energie

Trieda energetickej hospodárnosti
pomocou stup
nice od A (viac
úsporná) po G
(menej úsporná)

Menej úsporný

Viac úsporný

Model

Výrobca

Sušička

Energia

SK

w standardowym Základom je
cyklu suszenia
výsledok
.bawema sucha'
štandardného
testu pre cyklus
bavlna

kWh/cykl

Konsum ta' Ener Zužycie energii

Il-klassi ta' 1effičjenza ta' 1energija fuq skala
ta' A 0-anqas li
jahlu) sa G
(l-aktar li jahlu)

L-aktar li táhli

L-anqas li táhli

Mudell

Manifattur

Magna tat- tnixxif

Energija

MT

Na podlagi
rczultatov
standardnega
preskusa za
program ,suho za
v omaro'

kWh/program

Poraba energije

Razred energijske
učinkovitosti... na
lestvici od A
(manjša poraba
energije) do G
(večja poraba
energije)

Večja poraba
energije

Manjša poraba
energije

Model

Proizvajalec

Sušilni stroj

Energija

SL

11

X

12

12

13

VII

VII

VIII

S

S

Spotřeba vody

7

6

6

Náplň sušičky
(bavlna) kg

3

Skutečná
spotřeba energie
závisí na
způsobu
používání
spotřebiče

Hinnanguline
aastatarbivus neljaliikmelises perckonnas, kus pesu
kuivatatakse tavaliselt trummclkuivatis

Kuivatamisc ajaline kestus

Veetarbivus

Táitekogus (puuvill) kg

Tcgelik tarbivus
oleneb sudímkasutusviisist

IT

Norma EN 61 121 Standard EN
61 121

Standarts
EN 61 121

STkáka informáKasutusjuhend
sisaldab lisateavet cija norádita
brošůrá

Zaj
(dB(A) 1 pW)

Kondenzációs

Lietuvos standartas I.ST
EN 61 121

EN 61 121 szabvány

L-istandard EN
61 121

Aktar informazzjoni tinkiseb
mill-manwal talprodott

Livell tal-hoss
(dB(A) re I pW)

Tikkondcnsa

Miftuh ghall-arja

Il-konsum stimat
ghal familja ta'
erba'persuni li
normalmcnt tnix
xef permezz ta'
magna li tnixxef

A szárítógépet
rendszeresen
használó negyszemélycs háztartásra bccsult évi
fogyasztás

Légfúvásos

Kemm iddum
biex tnixxef

SK

1

Dejanska poraba
je fwlvisría nd
načina uporabe
stroja

SL

Hlučnost'
(dB(A) re 1 pW)

Kondcnzačná

Odvetrávaná

Odhadovaná
ročná spotřeba
pre štvorčlcnnú
domácnost', ktorá
bežne používá
sušičku

Čas sušenia

Hrup
(dB(A) re 1 pW)

Kondcnzacijski
sušilni stroj

Odzračevalni
sušilni stroj

Occnjena poraba
na leto za štiričlansko gospodinjstvo, ki
navadno uporablja sušilni stroj

Čas sušenja

Poraba vodc

Norma EN 61 121

Norma EN 61 121 Standard EN
61 121

Dal.šie inlormácic Ostali podatki so
Szczególowc
sú obsiahnuté vo navedeni v
informaeje
výrobkových
prospektih
zawarte sa w
instrukeji obshigi katalógoch

Poziom halasu
(dB(A) re 1 pW)

Kondensacyjna

Napowictrzana

Szacowane
roezne zužycie
dla ezteroosobowego gospodarstwa domowcgo
przy normalnym
korzystaniu z
suszarki

Czas suszenia

Spotřeba vody

Ladunck znamio- Kapacita (bavlny) Zmogljivost
(bombaž) kg
nowy (bawelna)
kg
kg

Aktuálně zužycie Skutočná spo
energii zálevy od třeba energií
závisí od toho,
warunków eksako je spotřebič
ploutacji
používaný

PL

Konsum ta' 1-ilma Zužycie wody

kg

Kapacita (uoton)

Il-konsum attwali
ta' !-energija jiddependi minn kil
il-prodott ikun
qed jigi užat

MT

Szárítási idó

Daugiau informa- További inforcijos yra gaminio máció a termék
ismertctóbcn
apraše

Triukšmas
(dB (A) apie
1 pW)

Troksnis
(dB(A) re 1 p\V)

Další údaje jsou
v návodu
k použití

Drčgmc kondensuojantis

Kondensácija

Můra
(dB(A) re 1 p\V)

Kondcnseeriv

Tipiškas keturiu
asmenu šeimos
suvartojamas
energijos kiekis
per metus, normaliai džiovinant
džiovintuve

Parcdzamais
energijas un
údens gada
patěrinš četru
personu saimniccibai, kas
parasti izmanto
žávčtáju
Oru védinamas

Džiovinimo
trukmč

Žavěšanas laiks

Gaisa ventilácija

Kapacitás
(pamut) kg

A tényleges ener
giafogyasztás
fiigg a has/.nálat
és elhelyezés
módjától

HU

Suvartojamo van Vízfogyasztás
dens kiekis

Talpa (medvilně)
...kg

Ictilpíba
(kokvilna) kg

Odcns patěrinš

Tikrasis suvarto
jamos energijos
kiekis priklausys
nuo to, kaip prietaisas bus naudojamas

LT

Faktiskais energi
jas patěrinš
atkarígs no iekártas lictošanas
veida

LV

Hluk
(dB(A) re 1 pW)

Kondenzační

S odvodem vzdu Ventilccriv
chu

Odhadovaná
roční spotřeba
čtyřčlenné
domácností
obvykle
používající
sušičku

.6

VI

2

11

5

V

Příloha III

Doba sušení

Příloha II

Příloha 1

Zásilkový
prodej

CS

8

Informační
list

Energetický
štítek

Poznámka

Příloha II

Příloha I

0

Informační
list

Energetický
Štítek

Poznámka

Příloha III

Zásilkový
prodej

Směrnice
95/13/ES pro
označování
elektrických
sušiček
energetickými
štítky

CS

Trummelkuivatite
márgistamise
Direktiiv 95/13/
EU

ET

Elektrisko
žávěšanas mašinu
markěšanas
Direktiva 95/13/
EK

LV

Elektrinio džioyintuvo etiketě?
ďirektyva 95/13/
EB

LT

A 95/13/EK
irányelv alapján

HU

Id-Direttiva 95/
13/KE relativa
dwar it-tikketti
tal-magna tattnixxif ta' 1-elettriku

MT
SK

Smernica 95/13/
Dyrektywa
ES o štítkovaní
95/13/WE
dotyczaca etykiet elektrických sušičiek
umieszczanych
na suszarkach

PL

Direktiva 95/13/
ES o energijskih
nalepkah za
sušilne stroje

SI.
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4.
31996 L 0060: Směrnice Komise 96/60/ES ze dne 19. září 1996. kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS,
pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kombinovaných praček se sušičkou pro domácnost (Uř.
věst. L 256, 18.10.1996. s. 1)^
a)

V bodě 1 přílohy I se mezi štítek ve španělštině a štítek v dánštině vkládá tento štítek:

Energie

Kombinovaná
pračka a s u š i č k a

Logo

Výro bce

ABC
1 23

Model

Úsporné

Méně úsporné
Spotřeba energie
(při práni,
a zatíženi
Jen

kWh

: \T

odstřeďováni
i sušeni
plnou kapacitou při 60° C)

X.YZ

kWh

práni

\ [ 7
9

Skutečná spotřeba energie závisí
na způsobu používáni spotřebiče

Účinnost praní
A : lepší

A

E F G

G : horší

O t á č k y při o d s t ř e ď o v á n i (1/min)

1100

Náplň spotřebiče
(bavlna) kg
Spotřeba vody

(celkem) I

y.z
yx

Praní
Odstřeďováni
Sušení

xyz
xyz
xyz

Hluk
(dB(A) re 1 p W )

Bez sušení

Sušení

D a l š í ú d a j e j s o u v n á v o d u k použiti
Norma E N 50229
Směrnice 96/60/ES pro označováni
kombinovaných praček s e sušičkou
energetickými Štítky

Úřední věstník Evropské unie
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a

dále,

23.9.2003

mezi štítek v němčině a štítek v řečtině:

Energia

Pesumasinkuivati

Tootja vói kaubamárk

Logo
A B C
123

Mudel

Tohusam

•*•
•
•

•
^

•

Váhemtóhus
E ne rg iata rbi vus

k Wh

Ainult pesuprogramm

kWh

(MasinatSie pesemine ja kuivatus
60° C kcrraí)

X.YZ
X.YZ

legelik tarbivus oleneb
seactne kasutusviistst

Pesemistulemus
A : parem

A BQD E F G

G: h a i v e m

T s e n t r i f ú u g i m i s k i i r u s p/min

Táitekogus
(puuvill) kg

Pesemine

1100

Kuivatamine

yz

Kogu vee ta rve

Múra
(dB(A) re 1 pW)

Pesemine

xyz

Tsentrifuugimine

xyz

Kuivatamine

xyz

K a s u t u s j u h e n d s i s a l d a b lisateavet
Standard EN 50229
Pesumasin-kuivatite
margistamise direktiiv 96/60/EU

23.9.2003
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1
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a dáie, mezi štítek v italštině a štítek v nizozemštině:

Energija

Kombiněta

mazgášanas

un ž á v ě š a n a s

mašina

Logo

Ražotájs
Modelis

ABC
123

Efektivak

• *

•

Mazák efektívi

X.YZ

Energijas patěrinš kWh
(maksimšla vejas daudzuma mazgašana
un žavěšana 60 *C temperatura)
Tikai m a z g a š a n a

X.YZ

kWh

Faktskais energijas patěrinš atkarTgs no

Mazgášanas izpilde
A: labáka

A B

G: sliktaka

C

DE F G

Centrífugas atrums (apgr./min.)

1100

letffpTba
(kokvilna) kg
Údens patěrinš
Troksnis

yz
yx

(dB(A) r e 1 p W )

Mazgašana
žavěšana
(kopa)

Mazgašana
Izgriešana
Žavěšana

Sikáka informaaja noracffta brošura
Standarts E N 50229
Kombiněto mazgášanas un žávěšanas
mašinu markěšanas
Direktiva 96/60/EK

|

xyz
xyz
xyz

629

630
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Energija

23.9.2003

Skalbimo mašina
su džiovintuvu

Gamintojas

i

Modelis

Logo
ABC
123

Didžiausias efektyvumas

Mažiausias efektyvumas
Suvartojamos energijos

kWh

(Skalbiant ir džiovinant pilnai pakrovus
60'C programoje skalbiamu kiekiu)

Tik skalbiant

kWh

Tikrasis suvartojamos energijos
kiekis priklausys nuo to, kaip
prietaisas bus naudojamas

Skalbimo kokybés klase

A: aukštesné

A B

G: ž e m e s n é

E F G

Sukimosi greitis (súkiai per min.)

1100

Talpa
(medvilné) kg

yz
yz
yx

Skalbiant
Džiovinant

Suvartojamas v a n d e n s kiekis

Triukšmas
(dB(A) apie 1 pW)

Skalbiant
Gr§žiant
Džiovinant

Daugiau informacijos yra
gaminio apraše
Lietuvos standartas LST E N 50229
Kombinuotosios skalbimo mašinos
direktyva 96/60/EB

I

xyz
xyz
xyz

23.9.2003
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Energia

631

Mosó-szárító

Logo

Gyártó

ABC
123

Típus

Hatékonyabb

•

•

* »*

•

^
•

Kevésbé hatékony
Energiafogyasztás
(Mosás
mosési

és száritás
kapacitássaf

kWh

teljes
60°C-on)

(Csak) mosás

kWh

•
•

•^

•

X.YZ
X.YZ

A tényleges energiafogyasztás

fúgg

a h a s z n á l a t é s e i h e l y e z é s módjától

Mosási teljesítmény
" ac. 3 = x t

C- a ac 50 ry at &

Centrifugálási s e b e s s é g (fordulat/pere)

Kapacitás
(pamut) kg

A BI :D E F G

1100

Mosás
Száritás

y-z

V í z f o g y a s z t á s (ósszes), I

Zaj
WB(A)

1

pW)

Mosás
Centrifugálás
Száritás

További infbrrnáció a terméMsmertetfiben

E N 5 0 2 2 9 szabvány
A 96/60/EK irányelv alapján

xyz
xyz
xyz

632

| CS

|
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Magna l i tahscl
u li tnixxef

Energija

Logo

Manifattur

ABC
123

Mudell

L-anqas li táhli

L-aktar li táhli
Konsum

ta'

Energija

fBiex tahsel u tnixxef
shifra b'6U ° 0

Hasil

k W h

hasla

kWh

(biss)

X.ZZ
x.zz

Il-konsuni attvvali ta' 1-energija jiddependi
minn kiť il-prodott ikun qed jigi užat

I l - q a w w a tal-hasil
A : L-oghla
ú: L-aktar baxxa
Il-velocita* ( r p m )
Kapacita^

U-hasil

(qoton)

It-tnixxií'

kg

II-konsum

ta' l-i]ma

Livell tal-hoss
(dB(A) re 1 pW)

B

D li Y Ó
1100

z.z
z.ž

(totali)

Zx

Hasil
Tidwir
Tnixxif

X7Ž

Aktar infbrmazzjoni tinkiseb
m l H - m a n w a l tal-prodott

L*istandard E N 50229
iď-Direťtiva 96'60/Kl- dwar it-tikkcťti
tal-magni li jahslu u jnixxfu

XZŽ

XZŽ

Úřední věstník Evropské unie

23.9.2003

633

a díle. mezi štítek v nizozemštině a štítek v portugalštině:

Energia

Pralko-suszarka

Logo

Producent
Model

ABC
123

Bardziej efektywna

*

•
•

•
•

•

Mniej efektywna

X.YZ

Catkowite zužycie energii kWh
y.- cykJu prania w temp. 60*C i w cyklu
suszenia wsadu znam. dla pralki)

Pranie

X.YZ

kWh

aktuálně zužycie energii zaležy od
/varunkow eksploatacji

Efektywnošč prania

A B QD E F G

^: w y ž s z a
G: nižsza
P r e d k o š č odwirowywania (obr/min)

znamionowy

Ladunek

( b a w e í n a ) kg

Pranie
Suszenie

Catkowite zužycie wody
POZÍOm hataSU

(dam

r

e

1100

I

Pranie

1pW,

Szczegótowe informacje zawarte
s a w instrukcji obstugi
Norma EN 50229
Dyrektywa 96/60/WE dotyczaca etykiet
umieszczanych na pralko-suszarkach

i

e

y-z
yx _
xyz
xyz
xyz

634
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a dále, mezi štítek v portugalštině a štítek ve finštině:

Energia

Pračka
so sušičkou

! Logo

Výrobca

AETC
123

Model
Viac ú s p o r n ý

Menej ú s p o r n ý

Spotřeba energie

kWh

X.YZ

kWh

X.YZ

(pranie a sušenie
plnej kapacity pri 60 *C)

Pranie ( s a m o s t a t n é )

Skutečná spotřeba závisí od toho. ako je
spotřebič používaný a kde je umiestnený

Účinnost' prania

A B £ D E FG

A: v y s o k á
G : nízká
P o č e t o t á č o k pri o d s t ř e ď o v á n i (ot/min)

Kapacita
(bavlny) kg
Spotřeba vody
Hlučnost'
( d B ( A ) re 1 pW)

1100

yz

Pranie
Sušenie
(celková)

|

Pranie
Odstrecfovanie
Sušenie

Ďaišie inforrnácie sú obsiahnuté
vo výrobkových katalog och
Norma E N 50229
Smernica 96/60/ES o štítková ní
práčok so sušičkami

yx
xyz
xyz
xyz

23.9.2003

23.9.2003

| <ZS |
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Energija

635

Pralno-sušilni
stroj

Logo

Proizvajalec

ABC
123

Model
M a n j š a poraba energije

E)

•

* *•

y

•

•>v * * *

V e č j a poraba energije
Poraba energije

X.YZ

kWh

(za pianje in sušenje pri največji
dovol pni polnĚvi za pranja pri 6 0 C)
3

S a m o pranje

XYZ

kWh

D e j a n s k a p o r a b a energije j e
odvisna od načíná uporabe stroja

Pralni účinek
A : višji

A

B ^ D

G : nižji

1100

Hitrost c e n t r i f u g e (vrt/min)

Zmogljivost
(bombaž) kg

Sušenje

Poraba vode

(skupaj)

y-z
y-z

Pranje

Hmp

pranje

(dB(A) re 1 pW)

°jf^

e

n

J

e

Ostali podatkj s o navedeni v prospektih
Standard EN 50229
Direktiva 96760/ES o energjjskih nalepkah
z a pralno-sušilne stroje

1

yx
xyz
xyz
xyz

E F G

Spotřeba energie
při praní,
odstřeďování
a sušení

kWh

V

5

Spotřeba energie

Energiatarbivus
pesemisel, tsentrifuugimisel ja kuivatamisel

kWh

Energiatarbivus

Energijas patěrinš
mazgášanai,
izgriešanai un
žávéšanai

kWh

Il-klassi ta' 1-efBčjenza-energija . . .
fuq skala ta' A
(1- anqas li táhli)
sa G (1- aktar li
táhli)

Enerhiahatékonysági osztály
A-tól (hatéko
nyabb) G-ig
(kevésbé haté
kony) terjedó
skálán

Klasa efektyw
nošci energetycznej w skali od
A (bardziej
efektywna) do
G (mniej
efektywna)

Mniej efektywna

Bardziej
efektywna

Model

Producent

kWh
Il-konsum ta' 1energija ghallhasil, it-tidwir u
t-tnixxif

kWh
Energiafogyasz
tás teljes
múkódési ciklusonként (mosás,
centrifugálás és
száritás)
Suvartojamos
energijos skalbiant, grežiant ir
džiovinant kiekis

Zužycie energii
na pranie, odwirowanie i suszenie

kWh

Energiafogyasztás Konsum ta' Ener Calkowite zužy
cie energii
gija

L-aktar li táhli

L-anqas li táhli

Mudell

Manifattur

Kevésbé haté
kony

Hatékonyabb

Típus

Gyártó

Energia

PL

Magna li tahsel u Pralko —
li tnixxef
suszarka

Energija

MT

kWh

Energijas patěrinš Suvartojamos
energijos

Energijos vartojimo efektyvumo
klase . . . skaléje
nuo A (didžiau
sias efektyvumas)
iki G (mažiausias
efektyvumas)

Energoefektivitátes klase... uz
skalas no A
(efektivák) lidz G
(mazák efektlvi)

Energiatóhususklass ... astmestikus A- st (tóhu
sam, st váhem
tarbiv) kuni G-ni
(váhemtóhus, st
rohkem tarbiv)

Třída energetické
účinnosti ... na
stupnici A
(nejvyšší
účinnost, tj.
nízká spotřeba
elektrické
energie) do G
(nejnižší
účinnost, tj.
vysoká spotřeba
elektrické
energie)

Mažiausias efek
tyvumas

Mazák efektlvi

Váhemtóhus

Méně úsporné

Didžiausias efek
tyvumas

Efektivák

Tóhusam

Úsporné

Modelis

Mudel

Model

Modelis

Tootja vói kaubamárk

Výrobce

Energia

HU

Kombinětá maz- Skalbimo mašina Mosó-szárító
gášanas un
su džiovintuvu
žavěšanas mašina

Energija

LT

Gamintojas

Pesumasin
kuivati

Kombinovaná
pračka a sušička

Energija

LV

Ražotájs

Energia

ET

Energie

CS

V příloze V se doplňují tyto položky:

V

3

1

2

II

s

1

I

S

2

Příloha III

Příloha II

Příloha I

El

Zásilkový
prodej

Informační
list

Energetický
štítek

Poznámka

b)

Poraba energije
pri pranju,
ožemanju in sušenju

kWh
kWh
Spotřeba energie
pre pranie,
odstreďovanie a
sušenie

Poraba energije

Razred energijske
učinkovitosti ...
na lestvici od A
(manjša poraba
energije) do G
(večja poraba
energije)

Večja poraba
energije

Manjša poraba
energije

Model

Proizvajalec

Pralno-sušilni
stroj

Energija

SL

Spotřeba energie

Trieda energetickej hospodárnosti
pomocou stup
nice od A (viac
úsporná) po G
(menej úsporná)

Menej úsporný

Viac úsporný

Model

Výrobca

Pračka so sušič
kou

Energia

SK

Příloha II

Pfíloha 1

60"O

VIII

Otáčky při
odstředbvání
(l/min)

6

9

Zbytek vody po
odstředění... %
(vztaženo
k hmotnosti
suchého prádla)

5

8

MT

Vanduo, likcs po
grežimo: . . . %
(kaip sausu skalbiniu svorio
dalis)

Sukimosi greitis
(súkiai per min.)

Ůdens, kas paliek
pěc izgriešanas...
% (ká proporcija
no sausas vejas
svara)

Centrifúgas
átrums (apgr./
min.)

jáákniiskus párast
tsentrifuugimist
... % (protsentides kuiva pesu
kaalust)

Tsentrifuugimiskiirus (p/min)

Centrifugálási
sebesség (fordulat/perc)

Centrifugálás
után megmaradó
vízmennyiség
...%-ban (a mosnivaló száraz
súlyának százalékában) kifejezve

Il-vcločitá (rpm)

L-ilma li jibqa'
wara t-tidwir ...
% (bhala perčentwali tal-piž talhasla niexfa.)

Prcdkošč
odwirowywania
(obr/min)

Woda pozostala
po odwirowaniu
... % (jako
procent suchej
masy prania)

Ostanek vode po
ožemanju ... % (v
razmerju s težo
suhega perila v
strojů)

Hitrost centrifuge
(vrt/min)/

Počet otáčok pri
odstrcdbvaní(ot/
min)

Razred pralnega
učinka . . . na
lestvici od A
(višji) do G (nižji)

Pralni účinek
A: višji
G: nižji

Dejanska poraba
energije je
odvisna od načina
uporabe stroja

Poraba energije
samo za pranje in
ožcmanje

Samo pranje kWh

Voda, ktorá
zostane pri
odstředbvání...%
(ako podiel
hmotnosti suchej
bielizne)

Trieda účinnosti
prania . . . na
stupnici od A
(vyššia) do G
(nižšia

Il-klassi talqawwa tal-hasil
. . . fuq skala ta':
A (l-oghla) sa G
(l-aktar baxxa)

Mosási teljesítmény osztály Atól (hatékonyabb)
G-ig (kevčsbč
hatčkony) terjcdó
skálán

Klasa efektywnošci prania
w skali od A
(bardziej efek
tywna) do G
(mniej efek
tywna)

Il-qawwa tal-hasil Efektywnošč pra Účinnost' prania:
A: vysoká
A: L-oghla
nia
G: nízká
G: L-aktar baxxa A: wyžsza
G: nižsza

Skutočná spo
třeba energie
závisí od toho,
ako je spotřebič
používaný

Spotřeba energie
iba pre pranic a
odstreďovanie

Pranic (samo
statné) kWh

Mosási teljcsítmény
A: magasabb
G: alacsonyabb

Aktuálně zužycie
energii zaležy od
warunków
cksploatacji

Zužycie energii
tylko na pranic i
odwirowanie

Pranie kWh

SL

(Pranie a sušenie (za pranje in sušeplnej kapacity pri nje pri največji
oirC)
dovoljcm polnitvi
za pranje při
60°C)

SK

Skalbimo
kokybés klasč:
A (aukštesné),
G (žemesné)

Il-konsum attwali
ta' 1-energija jiddependi minn kif
il-prodott ikun
qed jigi užat

ll-Konsum ta' 1energija ghallhasil u t-tidwir
biss.

Hasil (biss) kWh

(w cyklu prania
w temp. 60°C i
w cyklu suszenia
wsadu znám. dla
pralki)

PL

A tčnyleges ener
giafogyasztás
fugg a használat
és elhelyezés
módjától

Energiafogyasz
tás mosási ciklusonként (csak
mosás és centrifugálás)

(Csak) mosás
kWh

(Mosás és szárítás (Bicx tahscl u
tnixxef hasla
teljes mosási
sluha b' t)0"Q.
kapacitással
6OT-011)

HU

Tikrasis suvarto
jamos energijos
kiekis priklausys
nuo to, kaip prietaisas bus naudojamas

Skalbimo
kokybés klase . . .
skaléje nuo A
(aukštesné) iki G
(žemesné)

Mazgášanas
izpilde
A: labáka
G: sliktáka

Faktiskais energi
jas patěrinš
atkarígs no ickártas lietošanas
veida

Mazgášanas izpildes klase... uz
skalas no A
(labáka) lldz G
(sliktáka)

Pcsemistulemuse
klass ... astmestikus A-st (parem)
kuni G-ni (hal
vem)

Třída účinnosti
praní . . . na stup
nici od A (vyšší)
do G (nižší)

4

7

Pesemistulemus
A: parem
G: halvem

Účinnost praní
A: lepší
G: horší

Tegclik tarbivus
oleneb seadme
kasutusviisist

Energijas patěrinš Suvartojamos
tikai mazgášanai energijos kiekis
tik skalbiant ir
un izgríešanai
grežiant

Energiatarbivus
pesemisel ja
tscntrifuugimiscl

Tik skalbiant
kWh

(Skalbiant ir
džiovinant pilnai
pakrovus otři
programoje skalbiamu kiekiu)

LT

Tikai mazgášana
kWh

(maksimálá ve|as
daudzuma mazgasana un
žávčšana 60°C
temperatura)

LV

Ainult pesuprogramm kWh

(Masinataic pesemine ja kuivatus
61TL korral)

VII

Spotřeba energie
pouze při praní
a odstředbvání

Jen praní kWh

(při praní,
odstředbvání
i sušeni
a zatížení plnou
kapacitou při

ET

Skutečná spo
třeba energie
závisí na způ
sobu používání
spotřebiče

Příloha III

Zásilkový
prodej

CS

B

VI

6

Informační
list

štítek

knenjetický

Poznámka

XI

Spotřeba vody
iba pre pranie a
odstredbvanie

Il-konsum ta' 1Zužycie wody
ilma ghall-hasil u tylko na pranie i
t-tidwir biss
odwirowanie

Energijas un
údens gada
patěrina nověrtějums četru personu saimniecíbai, kas nekad
neizmanto
žávětáju (200
cikli)

Hinnanguline
aastatarbivus neljaliikmelises perekonnas, kus pesu
ei kuivatata
kunagi masinas
(200 pesemis
korda)

12

17

Odhadovaná
roční spotřeba
čtyřčlenné
domácnosti
nikdy nepouží
vající sušičku
(200 cyklů)

Energijas un
Odhadovaná
Hinnanguline
roční spotřeba
aastatarbivus nel- údens gada
čtyřčlenné
jaliikmelises pere- patěrina nověrtědomácnosti vždy konnas, kus pesu jums četru perpoužívající
kuivatatakse alati sonu saimniecíbai, kas vienměr
sušičku (200
masinas (200
izmanto žávětáju
cyklů)
pesemiskorda)
(200 cikli)

Mazgášanas un
žávěšanas laiks

11

Pesemise ja kuivatamise programmi ajaline
kestus

Odens patěrinš
Veetarbivus
tikai mazgášanai
ainult pesemisel
ja tsentrifuugimi- un izgríešanai
sel

Skaičiuotinis
keturiu. asmenij
seimos suvartojamos energijos
kiekis per metus,
niekada nenaudojant džiovinimo
(200 ciklu)

Skaičiuotinis
keturiy asmenu
seimos suvartojamos energijos
kiekis per metus,
visada naudojant
džiovinima
(200 cikly)

Becsult éves
fogyasztás egy
négytagú háztartásra, sosem
használva szárítót
(200 ciklus)

Becsult éves
fogyasztás egy
négytagú háztartásra, mindig
használva szárítót
is (200 ciklus)

Skalbimo ir džio- Mosási és szárívinimo trukmě
tási idó

Suvartojamo van Vízfogyasztás
dens tik skalbiant (csak mosás és
ir grežiant kiekiai szárítás)

Spotřeba vody
pre pranie,
odstredbvanie a
sušenie

Szacowane
roczne zužycie
dla czteroosobowego gospodarstwa domowego,
przy každorazowym užyciu
suszarki (200
cykli)
Szacowane
roczne zužycie
dla czteroosobowego gospodarstwa domowego,
bez užycia
suszarki (200
cykli)

Stima tal-konsum
annwali ghal
familja ta' 4 per
suni, eskluž 1-užu
tai- magna tattnixxif

Czas prania i
suszenia

Stima tal-konsum
annwali ghal
familja ta' erba'
persuni inkluž 1užu dejjem ta'
magna tat-tnixxif
(200 čiklu)

Il-hin tal-hasil u
t-tnixxif

Odhadovaná
ročná spotřeba
4-člennej domác
nosti, ktorá nikdy
nepoužívá
sušičku(200
cyklov)

Odhadovaná
ročná spotřeba
4-člennej domác
nosti, ktorá vždy
používá
sušičku(200
cyklov)

Doba prania a
sušenia

Spotřeba vody(celková)

Vízfogyasztás tel- Konsum ta' 1Zužycie wody na
jes múkódési cik- ilma, fil-hasil, tid- pranie, odwirowanie i suszenie
wir u tnixxif
lusonként
(mpsás, centrifugálás és szárítás)

Catkowite zužy
cie wody

Sušenie

Pranie

Suvartojamo van
dens skalbiant,
grežiant ir džio
vinant kiekiai

Odens patěrinš
mazgášanai,
izgríešanai un
žavěšanai

16

Spotřeba vody
pouze při praní
a odstřeďováni

Veetarbivus pesemisel, tsentrifuugimisel ja kuivatamisel

Il-konsum ta' 1ilma (totali)

Suszenie

Pranie

Vízfogyasztás
(ósszes)

Doba praní
a sušení

10

13

Spotřeba vody
při praní,
odstřeďováni
a sušení

4

SK
SL

Ocenjena poraba
na leto za štiričlansko gospodinjstvo, ki nikoli
ne uporablja suše
nja (200 progra
mov)

Ocenjena poraba
na leto za štiričlansko gospodinjstvo, ki stalno
uporablja sušenje
(200 programov)

Čas pranja in
sušenja

Poraba vode samo
za pranje in
ožemanje

Poraba vode pri
pranju, ožemanju
in sušenju

Poraba vode
(skupaj)

Sušenje

Pranje

Ladunek znamio- Kapacita (bavlny) Zmogljivost
(bombaž) kg
nowy bawema
kg
(kg)

PL.

Suvartojamas
vandens kiekis

It-tnixxif

Il-hasil

kg

Kapacita (qoton)

MT

Odens patěrinš
(kopá)

Szárítás

Mosás

Kapacitás
(pamut) kg

HU

Džiovinant

Skalbiant

Talpa (medvilné)
-kg

LT

Žavěšana

Mazgašana

Ietilpíba
(kokvilna) kg

LV

14

9

Kogu veetarve

Spotřeba vody
(celkem)

12

Kuivatamine

Sušení

8

11

IX

Pesemine

Bez sušení

10

X

Táitekogus (puu-

7

7/8

10/11

IX/X

ET

vill) kg

Příloha III

Příloha II

Pffloha I

CS

Náplň spotřebiče
(bavlna) kg

Zásilkový
prodej

Informační
list

Energetický
štítek

Poznámka

STkáka informáKasutusjuhcnd
sisaldab lisatcavet cija norádíta
brošúrá

Standard EN
50 229

Pesumasin-kuivatite márgistamisc
direktiiv 96/60/
EU

Sušení

Další údaje jsou
v návodu
k použití

Norma EN

Směrnice 96/60/
ES pro označo
vání kombino
vaných praček se
sušičkou energe
tickými štítky

13

18

s

E

S

E

50 229

Kuivatamine

Odstřeďování

13
Tscntrifuugiminc

Kombinuotosios
skalbimo mašinos etiketěs
Dircktyva
96/60/EB

Kombiněto mazgášanas un
žávěšanas mašinu
markěšanas
Direktiva 96/60/
EK

A 96/60/EK
irányclv alapján

Id-Direttiva 96/
60/KF. dwar ittikketti tal-magni
li jahslu u jnixxfu

L-istandard EN
50 229

EN 50 229 szabvány

Lietuvos standartas LST EN
50 229

Tnixxif

Tidwir

Hasil

Livcll tal-hoss
(dB(A) re 1 pW)

MT

Standarts EN
50 229

Szárítás

(i-ntrifugálás

Mosá.s

Zaj
(dB(A) 1 pW)

HU

Aktar informazzjoni tinkiseb
mill-manwal talprodott

Džioviniant

(Iryžiant

Skalbiant

Triukšmas
(dli (A) apic
1 pW)

LT

Daugiau informa- További inforcijos yra gaminio máció a termékismertctóbcn
aprašc

Závěšana

l/gricšana

Mazgášana

18

E

Peseminc

Praní

13

18

Troksnis
(dB(A) rc 1 pW)

S

Miira
(dB(A) rv 1 pW)

Hluk
(dB(A) re 1 pW)

n

18

XII

štítek

l-.IKTglMkký

Příloha III

IV

Příloha II

hT

Příloha 1

es

Zásilkový
prodej

Informační
lisí

Poznámka

Sušenie

Odstredovanie

Pranie

Hlučnost'
(dB(A) re I pW)

SK

sušenje

ožemanje

pranje

Hrup
(dB(A) re 1 pW)

SI.

Norma EN
50 229

Dyrektywa
Smcrnica 96/60/
ES o štít kovaní
96/60/WE
dotyezaca ctykiet práčok so sušič
kami
umieszczanych
na pralko-suszarkach

Norma EN
50 229

Direktiva 96/60/
ES o encrgijskih
nalcpkah za
pralno-sušilne
stroje

Standard EN
50 229

Ďalšie informácic Ostali podatki so
Szczególowc
sú obsiahnuté vo navedeni v proinformaeje
výrobkových
spektih
zawarte sa w
instrukeji obslugi katalógoch

Suszcnie

Odwirowywanie

1'ranie

1'oziom halasu
(dB(A) re 1 pW)

I'l

CčT]
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5.
31997 L 0017: Směrnice Komise 97/17/ES ze dne 16. dubna 1997, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS,
pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost (Úř. věst. L 118, 7.5.1997,
s. 1), ve znění:
—

31999 L 0009: směrnice Komise 1999/9/ES ze dne 26.2.1999 (Úř. věst. L 56, 4.3.1999, s. 46).

a)

V bodě 1 přílohy I se mezi štítek ve španělštině a štítek v dánštině vkládá tento štítek:

ie

Myčka nádobí

Logo

Výrobce
Model

ABC
123

Úsporné

• *•

1

Méně úsporné

X.YZ

Spotřeba energie
kWh/cyklus

(na základe
výsledků
zkoušek
cyklu s použtím
náplně studené

normovaného
vody

S k u t e č n á spotřeba energie závisí
na
používání spotřebiče

způsobu
Účinnost mytí
A: lepši

A

Účinnost sušení
A; lepší

E F G

B

G : horší
A B

G : horši

Počet sad nádobí
spotřeba vody
Hluk

l/cyklus

D a l š í údaje j s o u v n á v o d u k použití
Norma EN 50242
Směrnice 97/17/ES pro označování
myček nádobí energetickými štítky

c Q

YZ
YX
XY

E F G

23.9.2003

23.9.2003

j CS

|
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641

a dá.e. mezi štítek v němčině a štítek v řečtině:

Energia

Nóudepes u mašin

Logo

Tootja vói kaubamárk

ABC
123

Mudel
Tohusam

•

*• * *
•

r
• *•

Váhemtóhus

X.YZ

Energiatarbivus
kWh/tsůkkel

(Fohtneb tootja pooŘ standardtsůkHja
kulma
v e e uhenduse karát saadud tulemusef)
T e g d i k t a r b i v u s oleneb

—

Pesemistulemus
A: p a r e m

G:

G:

B ^ D

A

B

E F G

haivem

Kuivatam i stu lemus
A: parem

A

i

c||J

haivem

Taitekogus (standardseid serviise)
Veetarbivus
l/tsukkel
Miira

Kasutusjuhend stsakteb Hsateavet
aandard EN 50242
Ndudepesumasinate
márgstamise direktitv 97/17/EU

YZ
YX
XY

E F G

642

řeší
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23.9.2003

a dále, mezi štítek v italštině a štítek v nizozemštině:

Energija

Trauku mazgášanas
mašina

Ražotájs
Modelis

Logo
ABC
123

Efektivak

• * •
•

•
•
•

£
^

•
•
•

* •*
M a z á k efektívi
Energijas patěrinš
kWh/ciklá
(balsfits uz ražotaja těsta rezultatiem,
darbinot standarta cikla)

X.YZ

Faktiskais energijas patěrinš atkarígs no
iekartas lietošanas v e i d a

Mazgášanas izpilde
A; l a b á k a

G:

Žávěšanas izpilde
A: l a b á k a

G:

A BC D E F G

sliktaka

;ABCQEFG

sliktaka

Standarta trauku komplektu skaits
Odens patěrinš
l/ciklá
Troksnis
(dB(A) re 1 pW)
S i k a k a informacija noradíta brošurá

Standarts E N 50242
Trauku m a z g á š a n a s mašinu
Direktiva 97/17/EK

YZ
YX
XY

23.9.2003

j~~CS 1
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Energija
Gamintojas
Modelis

643

Indaplové

Logo
ABC
123

Didžiausias efektyvumas

•

•

•

•

•

Mažiausias efektyvumas
Suvartojamos energijos
kWh/ciklas

(Remiantts gamintojo standartinio ciklo
bandymo rezultatais, naudojant salta, vandeni)

X.YZ

Tikrasis suvartojamos energijos
kiekis príklausys nuo to,
kaip prietásas bus naudojamas

Plovimo kokybés klase
A: aukštesné

Džiovinimo kokybés klase
A: aukštesné

A B

,D E F G

G: žemesné
A B C

E F G

G: žemesné

Talpa standartiniais serviruotes
komplektais
Suvartojamas vanduo
l/ciklas

YX

Triukšmas

XY

(dB(A) apie 1 pW)

Daugiau informacijos yra gamjnio apraše
Uetuvos standartas L S T E N 50242
Indaplovés etiketés direktyva 97/17/EB

YZ

644
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Energia

23.9.2003

Mosogatógép

Logo

Gyártó
Típus

ABC
123

Hatékonyabb

•
•

Kevésbé hatékony
Energiafelhasználás
kWh/ciklus
(a gyártó óttal megadott
szabványos
Ndegvizes cikfusra vonatkozó
tesztemdmény alapján)
A tényleges energiafogyasztás

Tisztítási teljesítmény
A: magasabb

G:

G:

^

*•*

*
•

X.YZ
A BQD EF G

alacsonyabb

Szárítasi teljesítmény
A: m a g a s a b b

• * •

ABCQEFG

alacsonyabb

Szabványos terítek
Vízfogyasztás
Zaj
(dB(A) 1 pW)
További infbrmáció
a termékismertetóben
EN 50242 szabvány
A 97/17/EK irányelv alapján

l/ciklus

YZ
YX
XY
-•

23.9.2003

PCS 1
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Energija
Manifattur

645

Magna tal-hasil
tal-platti

Logo
ABC
123

Mudell

L-anqas li táhli

[9

L-aktar li táhli
Konsum ta' Energija
kWh/čiklu
(hbcňni juq ir-rihikat tatí ta' tesájiet
standard tai hasil bl-ibna
kiesah

X.ZZ

Il-k) nsum attvtali tal-enerjjja jiddeperjdi
mina k i f il-prodott ikun qed jigi užat

Il-qawwa tat-tindif
A : L o g bia

IJ-qawwa tat-tnixxif
A: L-oghla

A B f

D E F G

G : L-aktar baxx

B Č

E F Ó

G : L-aktar baxx

Ghadd standard ta' postijiet ta'
oggetti ghaU-hasil
Il-konsum ta' 1-ilma
1/čiklu

ZX

Livefl tal-hoss

XZ

(dB(A) re 1 pW)
Aktar informazzjoni tinkiseb
mill-manwal tal-prodott
L-isbndard E N 50242
Id Direttiva 97/17/KE dwar it tikketti tal-magni
tal-hasil tal-platti

7 1

23.9.2003
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a dále, mezi štítek v nizozemštině a štítek v portugalštině:

Energia

Zmywarka
do naczyň

Logo

Producent
Model

ABC
123

Bardziej efektywna

10

• **
•

f
•

Mniej efektywna
Zužycie energii

•
,

•

X.YZ

kWh/cykl

(w standardowym cyklu zmywania)
Aktuálně zužycie energi zaležy
od warunków eksploatacji

Efektywnosc zmywania
A: w y z s z a

A BQD EF G

G: nižsza

Efektywnosc suszenia
A: w y z s z a

ABCQEFG
I

G: nižsza

I

Pojemnošc nominalna
Zužycie wody

l/cykl

Poziom hatasu
(dB(A) re 1 pW)
Szczegótowe inlbrmacje zawarte
sa. w instrukcji obshjgi
Norma EN 50242
Dyrektywa 97/17AVE dotycza.ca etykiet
na zmywarki do naczyn

YZ
YX
XY

23.9.2003

rcšn

64"
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a dále. mezi štítek v portugalštině a štítek ve finštině:

Energia

Umývačka hadu

Logo

Výrobca
Model

ABC
123

Viac úsporný

Menej úsporný
Spotřeba

kWh/cyklus

energie

(Základom je výsledok štandardného
testu výrobců pri použití studeného plnenia)

X.YZ

Skutočna spotřeba závisi od toho, ako je
spotřebič používaný a kde je umiestnený
Účinnost'
A

čistenia

vysoká

Účinnost'

G:

G:

Štandardný

E F G

ABCQEFG

sušenia

A: v y s o k á

Spotřeba

A B £D

nízká

nízká

objem

pre

vody

Hlučnost'
(dB(A) re 1 p W )
Ďa&ie riformácie s ú obsiahnuté
vo výrobkových katatógoch
Norma E N 50242
Smernica 97/17/ES o štítková ní
umývačiek riadu

riad
l/cyklus

YZ
YX

X Y

648
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Energija
Proizvajalec

23.9.2003

Pomivalni
stroj

Logo
ABC
123

Model
Manjša poraba energije

El

•

•

•

•
•

X
Večja poraba energije
Poraba energije kWh/program

(na podlagi rezuitatov preskusa za
standardní program pri pohjenju s hladno
vodo, ki ga določi proizvajalec)

X.YZ

Dejanska poraba j e odvisna od
načíná uporabe stroja

Pomivalni účinek

A B

C

Sušilni účinek

A B

cR

A : višji

A : višji

G : nižji

G : nižji

Standardní pogrinjki
Poraba vode
l/program
Hrup
(dB(A) re 1 pW)
Ostali podatki s o navedeni v prospektih

Standard EN 50242

Direktiva 97/17/ES o energijskih

nálepkah za pomivalne stroje

D

• v

YZ

YX
XY

E F G

E F G

Příloha II

Příloha I

Spotřeba energie

kWh/cyklus

v

v

Třída energetické
účinnosti ... na
stupnici A
(nej vyšší
účinnost, tj.
nízká spotřeba
elektrické
energie) do G
(nejnižší
účinnost, tj.
vysoká spotřeba
elektrické
energie)

kWh/tsiikkel

Energiatarbivus

Energiatohususklass ... astmestikus A-st (tóhu
sam, st váhem
tarbiv) kuni G-ni
(váhemtňhus, st
rohkem tarbiv)

Energiahatékonysági osztály A-tól
(A hatékonyabb)
G-ig (G kevésbé
hatékony) terjedó
skálán

Energijos vartojimo efektyvumo
klase ... skaléje
nuo A (didžiau
sias efektyvumas)
iki G (mažiausias
efektyvumas)

kWh/ciklá

kWh/ciklas

Il-klassi ta' 1- effičjenza . . . fuq
skala ta' bejn A
(konsum baxx ta'
1-energija) sa G
(konsum gholi ta'
I-energija)

Klasa efektywnošci energetycznej w skali od A
(bardzicj efek
tywna) do G
(mniej efek
tywna)

Mniej efektywna

Rardzicj efek
tywna

l.-anqas li táhli

L-aktar li táhli

Model

Producent

Zmywarka do
naczytí

Encrgia

Pl.

Mudell

Manifattur

Magna tal-hasil
tal-platti

Energija

MT

kWh/ciklus

kWh/ čiklu

kWh/cykl

Energiafelhaszná- Konsum ta' Ener Zužycie energii
lás
gija

Kevésbé hatékony

Hatékonyabb

Típus

Gyártó

Mosogatógép

Encrgia

MU

Mažiausias efek
tyvumas

Didžiausias efek
tyvumas

Modelis

Gamintojas

Energijas patěrinš Suvartojamos
energijos

Energoefektivitátes klase... uz
skalas no A
(efektlvák) lídz G
(mazák efektívi)

Mazák efekťívi

Váhemtóhus

Méně úsporné

13

1

Efcktívák

Modelis

Ražotájs

Tóhusam

Tootja voi kaubamárk

Výrobce

Indaplové

Trauku mazgáša
nas mašina

Úsporné

Ndudcpesumasin

Myčka nádobí

Energija

I.T

Energija

IV

s

Knergia

Energie

i:i

Mudel

2

II

Příloha III

Zásilkový
pnxlej

CS

V příloze V se doplňují tyto položky:

Model

1

1

S

Informační
list

hnergctický
štítek

Poznámka

b)

kWh/cyklus

Spotřeba energie

Trieda energetickej hospodárnosti
pomocou stup
nice od A (viac
úsporná) po G
(menej úsporná)

Mencj úsporný

Viac úsporný

Model

Výrobca

Umývačka riadu

Energia

SK

kWh/program

Poraba energije

Razred energetske
učinkovitosti ...
na lestvici od A
(manjša poraba
energije) do G
(večja poraba
energije)

Večja poraba
energije

Manjša poraba
energije

Model

Proizvajalec

Pomivalni stroj

Energija

SI.

Tegelik tarbivus
oleneb seadme
kasutusviisist

Skutečná spo
třeba energie
závisí na způ
sobu používání
spotřebiče

Účinnost mytí
A: lepší
G: horší

S

VI
Pesemistulemus
A: parem
G: halvem

(Pohineb tootja
poolt standardtsukli ja
kulma vee ůhendusc korral saadud tulemustel)

S

(na základě
výsledků zkoušek
normovaného
cyklu s použitím
náplně studené
vody)

3

6

ET

Energiatarbivus
XYZ kWh
póhitsůkli kohta
kulma vee ůhenduse korral. Tegclik energiatarbi
vus oleneb
seadme kasutusviisist

Příloha III

Příloha II

Příloha 1

CS

Spotřeba energie
XYZ v kWh na
standardní
zkušební cyklus
při použití
náplně studené
vody. Skutečná
spotřeba energie
závisí na způ
sobu použití spo
třebiče.

Zásilkový
prodej

Informační
list

Energetický
Štítek

Poznámka

Plovimo kokybčs
klase:
A (aukštcsné),
G (žemesné)

Tikrasis suvartojamos energijos
kiekis priklausys
nuo to, kaip prietaisas bus naudojamas.

Faktiskais energi
jas patěripš
atkarígs no iekártas lietošanas
veida

Mazgášanas
izpilde
A: labáka
B: sliktaka

(Remiantis
gamintojo standartinio ciklo
bandymo rezultatais, naudojant
salta vandcnj)

Suvartojamas
energijos kiekis
XYZ (kWh) per
standartinés bandymo programos
ciklq, naudojant
šalt? vandenj.
Tikrasis suvartojamos energijos
kiekis priklausys
nuo to, kaip prietaisas bus naudojamas

LT

(balstíts uz
ražotája těsta
rezultatiem, darbinot standarta
ciklá)

Energijas patěripš
XYZ kWh stan
darta testěšanas
ciklam, izmantojot aukstu údeni.
Faktiskais energi
jas patěripš
atkarígs no iekártas izmantošanas

IV

Efektywnošč
zmywania
A: wyžsza
G: nižsza

Il-qawwa tat-tindif
A: L-oghla
G: L-aktar baxx
Tisztítási teljesítmény
A: magasabb
G: alacsonyabb

Účinnost' čistenia
A: vysoká
G: nízká

Skutočná spo
třeba energie
závisí od toho,
ako je spotřebič
používaný.

Aktuálně zužycie
energii zaležy od
warunków eksploatacji

Il-konsum attwali
ta' 1-energija
jiddependi minn
kif il-prodott
ikun qed jigi
užat.
A tényleges ener
giafogyasztás
fůgg a használat
és elhelyezés
módjától

Spotřeba energie
XYZ kWh na
jeden štandardný
skúšobný cyklus
s použitím
náplně studenej
vody. Skutočná
spotřeba energie
závisí od toho,
ako sa zariadenie
používá..

SK

(w standardowym (základom je
cyklu zmywania) výsledok štandardného testu
výrobců pri
použití stude
ného plnenia)

Zužycie energii
elektryeznej XYZ
kWh podczas
standardowego
cyklu zmywania
przy nabraniu
zimnej wody.
Rzeczywiste
zužycie zaležy od
warunków eksploatacji

PL

(Ibbažat fuq
ir-rižultati ta'
testijiet standard
tal-hasil bl-ilma
kiesah.)

Il-konsum ta' 1energija X Ž Z
kWh gha-čiklu
ta' testijiet stan
dard bl-ilma kiesah. Il-konsum
effettiv ta' 1-energija jiddependi
fuq il-mod kif ilprodott jigi užat.

MT

(a gyártó által
megadott szabványos hidegvizes
ciklusra vonatkozó teszteredmény alapján)

Az energiafogyasztást ciklusonként kWhban, a szabvány
ciklust alapul
véve, a hideg
vizes feltóltésú
szabvány ellenórzési ciklusonkénti
XYZ energia
fogyasztásként
kell megadni.
A tényleges
energiafogyasztás
fúgg a készúlék
használatának
módjától.

HU

Pomivalni účinek
A: višji
G: nižji

Dejanska poraba
je odvisna od
načina uporabe
stroja.

(Na podlagi rezultatov preskusa za
standardní pro
gram pri polnje
nju s hladno
vodo, ki ga določi
proizvajalec)

Poraba energije
XYZ kWh na
standardní pro
gram pomivanja
pri polnjenju s
hladno vodo.
Dejanska poraba
je odvisna od
načina uporabe
stroja.

SL

S

X

10

IX

14

13

11

9

VIII

8

Programidó

Átlagos évi
becsúlt energiaés vízfogyasztás
értéke 220 ciklusra
Zaj
(dB(A) 1 p\V)

Programmas laiks Programos
trukmé
Paredzamais gada Skaičiuotinis per
patěrinš (220
metus (220 ciklu)
cikli)
suvartojamos
energijos kiekis

Troksnis
(dB(A) re 1 pW)

Póhitsukli ajaline
kestus
Eeldatav aastanc
tarbivus (220
pcsemiiknrda)

Doba programu

9

8

Múra
(dB(A) re pW)

Kasutusjuhend
STkáka informásisaldab lisateavet cija norádíta
brošúrá

Hluk
(dB(A) re 1 pW)

Další údaje jsou
v návodu
k použití

Odhadovaná
roční spotřeba
(220 cyklů)

Daugiau informa További inforci jos yra gaminio máció a termékismertctóben
apraše

Triukšmas
(dB(A) apic
1 pW)

Vízfogyasztás 1/
ciklus

Odens patěrinš 1/ Suvartojamas
vanduo (1/ciklas)
ciklá

Veetarbivus
l/tsukkcl

7

Aktar informazzjoni tinkiseb
mill-manwal talprodott.

l.ivell tal-hoss
(dB(A) re 1 p\V)

L-istima tal-konsum annwali
(220 čikli)

Iž-žmien tal-programm

ll-konsum ta' 1ilmal/čiklu

Ghadd standard
Pojemnošč znata' postijict ta'
mionowa kom
oggctti ghall-hasil plet

Szabványos teríték

Talpa standartiniais serviruotés
komplektais

Spotřeba vodyl/
cyklus

Počet sad nádobí

Hlučnost'
(dB(A) re 1 pW)

Odhadovaná
ročná spotřeba
(220 cyklov)

Čas programu

Spotřeba vodyl/
cyklus

Štandardný
objem pre riad

Hrup
(dB(A) re 1 pW)

Ocenjcna poraba
na leto
(220 programov)

Trajanje programa

Poraba vode
l/program

Standardní
pogrinjki

Razred sušilnega
učinka... na
lestvici od A
(višji) do G (nižji)

Sušilni účinek
A: višji
G: nižji

Účinnost' sušenia
A: vysoká
G: nízká

Trieda účinnosti
sušenia . . . na
stupnici od A
(vyššia) do G
(nižšia)

Razred pomivalnega učinka... na
lestvici od A
(višji) do G (nižji)

SL

Trieda účinnosti
čistenia . . . na
stupnici od A
(vyššia) do G
(nižšia)

SK

Szczególowe
Ďalšie informácie Ostali podatki so
informaejc
sú obsiahnuté vo navedeni v pro
zawarte sa w
spekt ih
výrobkových
instrukeji obslugi katalógoch

Poziom halasu
(dB(A) re 1 pW)

Szacowane
roezne zužycic
(220 tykli)

Czas trwania
cyklu

Zužycic wody
(1/cykl)

Efektywnošč
suszcnia w skali
od A (wysoka)
do G (niska)

Il-qawwa tat-tnixx i f . . . fuq skala
ta' A (f-oghla) sa
G (l-aklar baxx)

Efektywnošc
suszcnia
A: (bardziej efek
tywna)
G: (mniej efek
tywna)

Klasa efekrywnosci zmywania
w skali od A
(bardziej efek
tywna) do G
(mniej efek
tywna)

PL

Szárítási hatékonyság osztály
A-tól (magasabb)
G-ig (alacso
nyabb) terjedó
skálán.

Džiovinimo
kokybés klase . . .
skaléje nuo A
(aukštesné) iki G
(žemesné)

Il-qawwa tat-tnixxif
A: L-oghla
G: L-aktar baxx

ll-klassi lalqawwa tat-tindif
... fuq skala ta' A
(l-oghla) sa G (1aktar baxx)

MT

Žávěšanas izpildes klase... uz
skalas no A
(labáka) lídz G
(sliktáka)

Tis/.títási hatékonysági os/.lúly
A-tól (magasabb)
Ci-ig (alacsonyabb) terjedó
skálán

MU

Szárítási teljesítmény
A: magasabb
G: alacsonyabb

Plovimo kokybés
...kldač »kaléji
nuo A (aukš
tesné) iki (i
(žemesné)

LT

Žávěšanas izpildc Džiovinimo
A: labáka
kokybés klase:
B: sliktáka
A (aukštesné),
G (žemesné)

Mazgášanas
i/.pildi:.s klu>i....
LI/, skalas no A
(labáka) Udz G
(sliktáka)

LV

Standarta trauku
komplcktu skaits

Kuivatamistulcmuse klass . . .
astmestikus A-st
(parem) kuni Gni (halvem)

Kuivatamistulcmus
A: parem
G: halvein

Pcscrnistulcmu.se
kla.vs ... chiinolikus A-st (parem)
kuni G-ni (halvem)

l-T

Standardscte serviiside arv

Třída účinnosti
sušení... na
stupnici od A
(vyšší) do G
(nižší)

činnost sušení
A: lepší
G: horší

Třída účinnosti
myli ... na stup
nici od A (vyšší)
do G (nižší)

(S

6

5

4

7

VII

Příloha III

Příloha II

Příloha 1

Zásilkový
prodej

Informační
list

lincrjjctický
štítek

Poznámka

Zásilkový
prodej

Příloha 111

informační
list

Příloha 11

Příloha 1

2

2

2

II

II

II
Seadme siseosa

Tóhusam

Váhemtóhus

Úsporné

Méně úsporné

0

®

Seadme válisosa

Mudel

Tootja voi kaubamárk

Energia

ET

Vnitřní jednotka

Venkovní jed
notka

Model

Výrobce

1

1

CS

Energie

Informační list a
zásilkový prodej
Příloha II a III

Nóudepesumasinate márgistamise direktiiv
97/17/EÚ

LV

Trauku mazgášanas mašinu
Direktiva 97/17/
EK

Standarts EN
50 242

LV

HU

Indaplovés etiketés direktyva
97/17/EB
A 97/17/EK
irányelv alapján

Lietuvos standar- EN 50 242 szabtas LST
vány
EN 50 242

•

LT

Kis fogyasztás

Nagy fogyasztás

Didžiausias
efektyvumas
Mažiausias
efektyvumas

Efektivák

Mazák efektlvi

Kúltéri egység

Típus

Gyártó

Energia

HU

Beltéri egység

Išorinis blokas

Modelis

Gamintojas

Energija

LT

Vidinis blokas

Iekšéjais bloks

Ára bloks

Modelis

Ražotajs

Energija

V příloze V se doplňují tyto položky:

®

Poznámka
Energetický
štítek
Příloha I

Směrnice 97/17/
ES pro označo
vání myček
nádobí energe
tickými štítky

0

Standard EN
50 242

I:T

Id-Direttiva 97/
17/KE dwar ittikketti tal-magni
tal-hasil tal-platti

L-istandard EN
50 242

MT

Dyrektywa
97/17/WE
dotyezaca etykiet
na zmywarki donaczyn

Norma EN
50 242

PL

Vonkajšiajednotka
Vnútorná jed
notka
Viac úsporný

Zespól
zewnftrzny
Zespól
wewnetrzny
Bardziej
efektywna
Mniej efektywna

Unit ta' gewwa

L-anqas li jahlu

L-aktar li jahlu

Unit ta' barra

Menej úsporný

Model

Mudell

Model

Energia

SK

Výrobca

Energia

PL

Smernica 97/17/
ES o štítkovaní
umývačiek riadu

Norma EN
50 242

SK

Producent

Manifattur

Energija

MT

6.
32002 L 0031: Směrnice Komise 2002/31/ES ze dne 22. března 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS,
s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu pro domácnost (Úř. věst. L 86,
3.4.2002, s. 26).

Norma EN
50 242

CS

S

štítek

Energetický

Poznámka

Večja poraba
energije

Manjša poraba
energije

Notranja enota

Zunanja enota

Model

Proizvajalec

Energija

SL

Direktiva 97/17/
ES o energijskih
nalepkah za
pomivalne stroje

Standard EN
50 242

SL

5

5

6

7

7

8

8

8

9

V

VI

VII

VII

VIII

Vlil

VIII

IX

3

Informační list a
zásilkový prodej
Příloha II a III

V

Poznámka
Energetický
štítek
Příloha I

Dzcsěšanas jauda

Faktiskais energi
jas patěrinš
atkarigs no iekártas lietošanas
veida un klimata

Jahutamine/Soojendaminc
Óhkjahutatav

Chlazení vzdu
chem

Ainult jahutaminc

Tiiúp

Mida korgem,
seda parem

Ar gaisu
dzcsějams

Dzesěšana/sildišana

Tikai dzesěšana

Tips

jo augstáks, jo
labáks

HU

Hútési teljesít
mény

Dhul ta' tkessih

Aušinamas ořu

Šaldymo ir
šildymo

Tik šaldymo

Tipas

Didcsnis —
geriau

Tkessih biss

Tkessih/tishin

Mkessah bl-arja

Hútčs/futés

Léghútéses

Daqs

Chlodzony
powietrzem

Chlodzenic/
Ogrzcwanie

Tylko chlodzcnie

Rodzaj

Aktar m'hu gholi Im wyžszy, tym
ahjar
lepiej

Csak hútés

Méret

Minél magasabb,
annál jobb

Hladilna moč

Dejanska poraba
energije je
odvisna od načina
uporabe nápravě
in klimatskih
razmer

Letna poraba
energije pri hlajenju v kWh

Razred energijske
učinkovitosti na
lestvici od A
(manjša poraba
energije) do G
(večja poraba
energije)

SI.

Samo hlajenje

Tip

Višji je boljši

Vzduchom
chladený

Zračno hlajena

Chladcnie / vyku- Hlajenjc/ogrevanje
rovanie

Len chladcnie

Typ

Čím vyšší, tým
lepší

Indikátor energe- Količnik energij
tickej hospodár ske učinkovitosti
pri polni obremenosti pri plnom
nitvi
zatažení

Chladiaci výkon

Moc chlodnicza

Wskažnik efektywnošci energetycznej przy pelnym obciaženiu

Skutočná spo
třeba závisí od
toho, ako sa spo
třebič používá, a
od klimatických
podmicnok.

Ročná spotřeba
energie kWh v
režime chladenia

Trieda energetickej hospodárnosti
pomocou stup
nice od A (viac
úsporná) po G
(menej úsporná)

SK

Aktuálně zužycie
energii zaležy od
warunków eksploatacji i
warunków klimatycznych

Il-konsum attwali
jkun jiddependi
minn kif jintuža
1-apparat u millklima

A tényleges ener
giafogyasztás a
berenďezés felhasználási
módjától és a
klímától fúgg

Energijos vartoEnergiahatéProporzjon ta'
jimo efektyvumo konysági tényezó* effičjenza ta' 1santykis (EVES)
(EHT) teljes terenergija meta
pilnai apkrovus
helés mellett
mghobbi kollu

Šaldymo galia

Tikrasis suvartojimas priklauso
nuo buitinio
prietaiso naudojimo ir klimato

Klasa efektywnosci energetycznej w skali od A
(bardziej efek
tywna) do c;
(mniej efek
tywna)

PI.

Konsum ta' ener Roczne zužycie
gija annwali kWh energii w trybie
fil-modalitá tatchlodzenia kWh
tkessih

Il-klassi ta' l-effičjenza ta" 1-ener
gija ... fuq skala
ta' A (jahlu ftiť)
sa G (jahlu
hafna)

MT

Éves energia
fogyasztás hútési
územmódban,
kWh

EncrgiahatéEnergijos vartojimo efektyvumo konysági osztály
klasč skaléje nuo az A -tól (Ahatékonyabb) CiA (didziausias
efektyvumas) iki ig (G- kevésbé
hatékony) tcrjedň
i] (mažiausias
skálán
efektyvumas)

l.T

Energijas patěrinš Per metus suvargada kWh dzetojama energija
sěšanas režimá
kWh šaldant

Encrgocfcktivitátes klase... uz
skalas no A
(efekt i vak) lidz d
(mazák efektivi)

LV

Energeetilise
Energoefektivitáefektiivsuse tegur tes koefícients
táiskoormusel
(EEK) pie pilnas
jaudas

Jahutusvóimsus

Tegelik energia
tarbivus oleneb
scadme kasutusviisist ja ilmastikust

Aastane energia
tarbivus
kWh jahutusrežiimis

Energiatohususklass ... astmestikus A-st (váhc
tarbiv) kunt G-m
(palju tarbiv)

Chlazení/
vytápění

Pouze chlazení

Typ

Čím vyšší, tím
lepší

Koeficient využi
telnosti energie
(EER) při plném
zatížení
*

Chladící výkon

Skutečná spo
třeba energie
závisí na způ
sobu používání
spotřebiče a na
klimatických
podmínkách

Roční spotřeba
energie kWh
v režimu
chlazení

Třída energetické
účinnosti ... na
stupnici od A
(nejvyssí účin
nost, tj. nízká
spotřeba elek
trické energie) do
G (nejnižší účin
nost, tj. vysoká
spotřeba elek
trické energie)

CS

12

0

Energiamárgistamise direktiiv
2002/31 /EU

Směrnice 2002/

B

11

Ohukonditsioneer

Klimatizátor

El

Třída energetické Energiatohususúčinnosti
klass soojcndusv režimu
režiimis
vytápění

čování klimatizátorů energe
tickými štítky

31/ES pro o z n a 

Standard EN 814

Norma EN 814

S

Zaj
(dB(A) 1 pW)

Fútési jellemzók:
A -tól (A- haté
konyabb) G-ig
(G- kevésbé hatékony)

Daugiau informa- További informácijos pateikiama ciók a termékisgaminio
mertetóben
aprašuose

Triukšmo verte
(dB(A) apie
1 pW)

Šildymo kokybčs
charakteristi-ka A
(efektyviausias) G
(mažiau efektyvus)

Fútési teljesítmény

Vízhfitéses

HU

Aktar informazzjoni tista' tinkiseb mill-manwali
tal-prodott

Il-livell tal-hoss
(dB(A) re 1 pW)

Effičjenza tat-tishin: A (jahlu ftit)
sa G (jahlu
hafna)

Qawwa ta' tfigh
ta' shana

Mkessah bl-ilma

MT

SildTšanas režíma
energoefektivitátes klase

Energijas
markěšanas
Direktiva 2002/
31/EK

Gaisa kondicionieris

2002/31/EK Az
energiafogyasztási címkézésról
szóló irányelv

Energijos varto- Fútési územmód
jimo efektyvumo energiahatékonysági osztály
klase tik šildant

Oro kondicionicriu vartojamos
energijos efektyvumo ženklinimo
direktyva
2002/31/EB

Oro kondicionie- Légkondicionáló
rius

Klassi ta' effič
jenza ta' 1-energija fil-modalitá
tat-tishin

Direttiva 2002/
31/KE dwar tikketta li tindika 1Energija

Apparat ta' 1-arja
kkondizzjonata

Standarts EN 814 Lietuvos Respub EN 814 szabvány L-Istandard EN
likos standartas
814
LST EN 814

Kasutusjuhend
SIkaka informásisaldab lisateavet cija norádíta
brošúrá

Další údaje jsou
y návodu
k použití

Troksnis
(dB(A) re 1 pW)

Múra
(dB(A) re 1 pW)

14

XII

Hluk
(dB(A) re 1 pW)

Tepelná účinnost: Soojenduse efek- SildTšanas izpilde:
tiivsus ... astmes- A (labáka)
A (lepší)
G (sliktaka)
tikus A-st (efekG (horší)
tiivsem) kuni Gni (váhemefek9
tiivne)

11

Šilumos galia

SildTšanas jauda

XI

Soojendusvóimsus

Tepelný výkon

10

Aušinamas vandeniu

I.T

Ar údeni dzesějams

LV

X

Vesijahutatav

F.T

Chlazení vodou

CS

9

Příloha II a III

Informační list a
zásilkový prodej

IX

Poznámka
l-lncrgťtický
Štítek
Příloha 1

Hrup
(dB(A) re 1 pW)

Energijska učinkovitost .za režim
ogrevanja:
A (manjša poraba
energije)
G (večja poraba
energije)

Ogrevna moč

Vodno hlajena

SL

Standard EN 814

Klimatizačná jed Klimatska náprava
notka

Norma EN 814

Ďalšie informácie Ostali podatki so
sú obsiahnuté vo navedeni v pro
výrobkových
spektu
katalógoch

Hlučnost'
(dB(A) re 1 pW)

Účinnost' vykurovania
A (vyššia)
G (nižšia)

Tepelný výkon

Vodou chladený

SK

Klasa efektywnošci cnergetycznej trybu grzewczego

Trieda energetic- Razrcd energijske
kej hospodárnosti učinkovitosti pri
v režime vykuro- ogrevanju
vania

Dyrektywa
Smernica 2002/
Direktiva 2002/
2002/31/WE
31/ES o energe31/ES o energijski
dotyczaca etykiet tickom štítkovaní nalepki za klimaenergetycznych
tske nápravě

Klimatyzator

Norma EN 814

Szczególowe
informaeje
zawarte s^ w
instrukeji obshigi

Poziom halasu
(dB(A) re 1 pW

Wydajnošč grze
wcza:
A: (wyžsza)
G: (nižsza)

Moc grzewcza

Chlodzony wod4

PL

Poznámka

Energijas patěrinš Suvartojamas
energijos kiekis

Energiatarbivus

5

v

i

3

5

V

kWh
kWh

Ccpšanas virsma

Kiipsctusala

Užitečná plocha

Spotřeba energie

Energocfektivitátes klase... uz
skalas no A
(efektivák) lldz G
(mazák efektlvi)

Energiatóhususklass ... astmestikus A-st (váhc
tarbiv) kuni G-ni
(palju tarbiv)

Třída energetické
účinnosti ... na
stupnici od A
(nejvyšší účin
nost, tj. nízká
spotřeba elek
trické energie) do
G (nejnižší účin
nost, tj. vysoká
spotřeba elek
trické energie)

2

?

kWh

kWh

Kcpimo plotas

Energijos vartojimo efektyvumo
klase skaléje nuo
A (didžiau-sias
efektyvumas) iki
G (mažiausias
efektyvumas)

I.-ispazju talhami

Il-klassi ta' l-effičjenza ta' 1-cnergija.. skala ta'
bejn A (jahlu ftit)
u G (jahlu hafna)

Mudell

kWh

kWh

Energiafelhaszná- Il-konsum ta' 1lás
cnergija

Sútótér

Encrgiahatékonysági osztály
az A -tól (A hatékonyabb) G-ig (G
kevésbé haté
kony) terjedó
skálán

L-aktar li jahlu

Nagy fogyasztás

Mažiausias efek
tyvumas

Mazák efektlvi

Váhemtóhus

Méně úsporné

®

L-anqas li jahlu

Kis fogyasztás

Didžiausias efek
tyvumas

Efektivák

Tohusam

Úsporné

Típus

0

Modelis

Modelis

Mudel

1

Manifattur

Gyártó

Gamintojas

Model

2

II

Ražotájs

Tootja vói kaubamárk

1

Výrobce

1

I

Forn ta' 1-Elcttriku

Villamos siitfik

Elektřině orkaité

MT

Energija

MU

Energia

Energija

IT

Elektriská
cepeškrasns

IV

Elektriahi

II

Elektrická trouba

CS

Energija

Zásilkový
prodej
Příloha III
Energia

Informační
list
Příloha II

Energie

Štítek
Příloha I

r.iUTjjťtiťký

V příloze V se doplňují tyto položky:

kWh

kWh

Spotřeba energie

Priestor na
pečenic

Powierzchnia
pieczenia
Zužycie energii

Trieda energetickej hospodárnosti
pomocou stup
nice od A (viac
úsporná) po G
(menej úsporná)

Klasa efektyw
nošci cnergetycznej w skali od A
(bardziej efek
tywna) do G
(mniej efek
tywna)

Viac úsporný

Bardziej
efektywna

Menej úsporný

Model
Model

Model

Mniej efektywna

Proizvajalec

Výrobca

Producent

kWh

Poraba energije

Površina za peko

Razrcd energijske
učinkovitosti na
lestvici od A
(manjša poraba
energije) do G
(večja poraba
energije)'

Večja poraba
energije

Manjša poraba
energije

Elcktrična pečica

Elektrická rúra
na pečenic

Piekarnik
clcktryczny

Sl.

Energija

SK

Energia

Energia

Pl.

7.
32002 I. 0040: Směrnice Komise 2002/40/ES ze dne 8. května 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS,
s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických trub pro domácnost (Úř. věst. L 128,
15.5.2002, s. 45).

6

7

7

7

7

VI

VII

VII

VII

VII

IX

5

V

9

8

3

5

V

6

5

5

5

5

4

3

3

5

V

3

5

Zásilkový
prodej
Příloha III

V

Poznámka
Informační
Energetický
list
Štítek
Příloha II
Příloha I

Traditsiooniline
(ulevalt ja altpoolt soojendus)

Licla

Vidčja

Múra
(dB(A) re 1 pW)

Síkaka informáKasutusjuhend
sisaldab lisateavet cija norádlta
brošúrá

Další údaje jsou
v návodu
k použití

Troksnis
(dB(A) re 1 pW)

Valmistusaeg
Standarta devas
standardkoormu- cepšanas laiks
scl

Suur

Kcskminc

Maza

Daugiau informa- További informácijos pateikiama ciók a termékismertetóben
gaminio
aprašuose

Aktar informazzjoni tista' tinkiseb mill-manwali
tal-prodott

Hrup (dB(A)
re 1 pW)

Hlučnost'
(dB(A) re 1 pW)

Ďalšie informácie Ostali podatki so
sú obsiahnuté vo navedeni v
výrobkových
prospektu
katalógoch

Poziom halasu
(dB(A) re 1 pW)

Szczególowe
informaeje
zawarte sa w
instrukeji obshigi

Il-livell tal-hoss
dB(A) re 1 pW
Zaj
(dB(A) 1 pW)

Triukšmo verte
(dB(A) apic
1 pW)

Veliká

Srednja

Majhna

Velikost

Čas peke pri
standardnem
břemenu

Velká

Středná

Malá

Velkost'

Využitelný objem Uporabna pro(litre)
stornina (litri)

Čas na upečenie
štandardnej
záťaže

Dužy

Šredni

Mary

Rozmiar

Czas potrzebny
na upieczenie
standardowego
wsadu

Kbir

Medju

Žghir

Daqs

Hin biex issajjar
taghbija normali

Nagy

Kózepes

Kicsi

Méret

Sútési idó: stan
Standartinés
apkrovos kepimo dard terhelésnél
trukmé

Didelis

Vidutinis

Mažas

Dydis

Volum li jista' jin- Objetošč užyttuža (litri)
kowa (litry)

Naudingasis túris Használható tér(litrais)
fogat (liter)

letilpiba (litros)

Při standardnem
břemenu

S vnúteným prú- S prisilnim kroženjem zraka
dením vzduchu

Z wymuszonym
obiegiem powietrza

Vztiahnuté na
štandadnú záťaž

Konvenčně

Klasični

Náčin ogrevanja

SL

Z konwekcj^
naturalna

Standard terhelés Ibbažat fuq tagh- Przy standardowym obciaženiu
bija normali
alapján

Lielums

SK

Funkcja grzewcza Funkcia pečenie

PL

Remiantis stan
dardně apkrova

Konvenzjonali

Funzjoni ta' tishin

MT

Balstlts uz stan
darta devu

Hagyományos

Fútési funkció

HU

Mesterséges leve- Konvezzjoni ta'
góaramoítatás
arja forzata

Iprastinis

Kaitinimo tipas

LT

Priverstinés oro
konvekcijos

Pastiprináta gaisa
konvekcija

Parasts

Hluk
(dB(A) re 1 pW)

Doba tepelné
úpravy normali
zované zátěže

Velký

Střední

Váike

Tůúp

Typ

Malý

Kasutatav ruum
(liitrites)

Póhineb standardkoormusel
(tehtud testil)

Užitečný objem
(litry)

S normalizova
nou zátěží

LV

Soojendusfunktsi- Karsěšanas
režíms
oon

ET

Nucená konvekce Póórdohk
vzduchu

Konvenční
tepelná funkce

Tepelná funkce

CS

Poznámka
hncn>etický
štítek
Příloha 1

11

Informační
list
Příloha II

Zásilkový
prodej
Příloha III

Lietuvos Respub
likos standartas
LST EN 50 304
Elektriniu orkaičiu vartojamos
energijos efekty
vumo ženklinimo
direktyva
2002/40/EB

Standarts EN
50 $04

Elcktrisko ccpeškrášnu markěšanas Direktiva
2002/40/EK

Směrnice
Elektriahjude
2002/40/ES pro energiamárgistaoznačování elek mise direktiiv
trických trub
2002/40/EU
energetickými
Štítky

Standard KN
50 304

Norma EN
50 304

IT

Didžiausias
kcpimo lakšto
plotas

l.V

Liclákás ccpcšpannas laukums

KT

Plocha největšího Suurima kiipseplechu na pečení tusplaadi ala

CS

A villamos sútňk
energiafogyasztási címkézéscrfíl
szóló

EN 50 304 szabvány

A legnagyobb
tepsi teriilete

HU

PL

Direttiva dwar ittikkctta ta' 1-Encgija (2002/40/
KE) fuq fran ta' 1elettriku

L-lstandard EN
50 304

Dyrektywa
2002/40/WE
dotyczaca etykiet
encrgetycznych

Norma EN
50 304

L-ispazju ta' 1Najwieksza
akbar daqs ta'
powicrzchnia
rečipjent tal-hami pieczenia

MT

Smcrnica
2002/40/ES o
energctickom
štítkovaní elek
trických rúr na
pcčcnie

Norma EN
50 304

Plocha najváčšieho plechu
na pcčcnie

SK

Direktiva
2002/40/ES o
energijski nalepki
za električne
pečice

Standard EN
50 304

Površina največje
plošce za peko

SL

0\

O
T3

7?

3

3
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13. M A L É A S T Ř E D N Í P O D N I K Y
32000 D 0819: Rozhodnutí Rady 2000/819/ES ze dne 20. prosince 2000 o víceletém programu pro podnik a podnikavost, a zejména pro malé a střední podniky (MSP) (2001 - 2005) (Úř. věst. L 333, 29.12.2000, s. 84).
V článku 6:
a)

se zrušuje třetí odrážka:
„ — Kypru, financované dodatečnými finančními prostředky v souladu s postupy dohodnutými s touto zemí;"

b)

se ve čtvrté odrážce zrušují slova:
„Maltě a".

14. V Z D Ě L Á V Á N Í A O D B O R N Á P Ř Í P R A V A
1.
31963 D 0266: Rozhodnutí Rady 63/266/EHS ze dne 2. dubna 1963, kterým se stanoví obecné zásady pro pro
vádění společné politiky odborného vzdělávání (Úř. věst. 63, 20.4.1963, s. 1338), a
31963 Q 0688: stanovy Poradního výboru pro odborné vzdělávání 63/688/EHS (Úř. věst. P 190, 30.12.1963, s. 3090),
ve znění:
—

31968 D 0189: rozhodnutí Rady 68/189/EHS ze dne 9.4.1968 (Úř. věst. L 91, 12.4.1968, s. 26),

—

11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spoje
ného království (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 14),

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291,
19.11.1979, s. 17),

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské
republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky
a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

Aniž jsou dotčeny případné další změny přede dnem přistoupení, nahrazuje se v čl. 1 odst. 1 stanov Poradníhp výboru
pro odborné vzdělávání 63/688/EHS číslo „90" číslem „150".
2.
31975 R 0337: Nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj
odborného vzdělávání (Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1), ve znění:
—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291,
19.1L1979, s. 17),

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské
republiky (Úř. věst. L 302. 15.11.1985, s. 23),

—

31993 R 1946: nařízení Rady (EHS) č. 1946/93 ze dne 30.6.1993 (Úř. věst. L 181, 23.7.1993, s. 11),

—

31994 R 1131: nanzení Rady (ES) č. 1131/94 ze dne 16.5.1994 (Úř. věst. L 127, 19.5.1994, s. 1),

—

31995 R 0251: nařízení Rady (ES) č. 251/95 ze dne 6.2.1995 (Úř. věst. L 30, 9.2.1995, s. 1).

—

31995 R 0354: nanzení Rady (ES) č. 354/95 ze dne 20.2.1995 (Úř. věst. L 41, 23.2.1995, s. 1).

Aniž jsou dotčeny případné další změny přede dnem přistoupení, nahrazuje se v čl. 4 odst. 1 číslo „48" číslem „78"
a v písmenech a), b) a c) téhož odstavce se slovo „patnáct" nahrazuje slovy „dvacet pět".

15. R E G I O N Á L N Í P O L I T I K A A K O O R D I N A C E S T R U K T U R Á L N Í C H N Á S T R O J Ů

1.
31994 R 1164: Nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ze dne 16. května
1994 o zřízení Fondu soudržnosti (Úř. věst. L 130, 25.5.1994, s. 1), ve
znění:
—

31999 R 1264: nanzení Rady (ES) č. 1264/1999 ze dne 21.6.1999
(Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 57),

—

31999 R 1265: nanzení Rady (ES) č. 1265/1999 ze dne 21.6.1999
(Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 62).

a)

V článku 2 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„5.
Ode dne přistoupení do 31. prosince 2006 mohou přijímat
pomoc z fondu také Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko,
Litva, Madarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko.
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6.
Pro účely tohoto nařízení se HNP rozumí roční HND
v tržních cenách stanovených Komisí na základě ESA 95 podle
nařízení (ES) č. 2223/96."

b)

předmětem nabídkového řízení zveřejněného v Úředním věstníku
Evropské unie, se použijí pravidla a ustanovení uvedená v článku
8.
3.
Komise může v řádné odůvodněných případech na žádost
dotyčného členského státu a pouze pokud jde o roční splátky, jež
mají být ještě přiděleny ze souhrnného rozpočtu, rozhodnout
o změně poskytované pomoci Společenství s přihlédnutím ke kri
tériím stanoveným v článku 7. Změna pomoci Společenství se
netýká části opatření, na které se vztahuje úvěr podepsaný u EIB,
Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj nebo jinou mezinárodní
finanční institucí.

V článku 4 se třetí pododstavec nahrazuje xímto:

„Od 1. ledna 2000 činí celkové prostředky vyčleněné pro závazky
pro Řecko, Španělsko, Portugalsko a Irsko, jež jsou k dispozici
v období let 2000 až 2006, 18 miliard eur v cenách z roku 1999."

c)

V článku 4 se doplňují nové pododstavce, které znějí:
Platby prováděné Komisí v rámci opatření uvedeného v odstavci 1
se převedou na nejdříve zahájený závazek přijatý nejprve podle
nařízení (ES) č. 1267/1999, a poté podle tohoto nařízení.

„Celkové prostředky vyčleněné pro závazky pro Českou republiku,
Estonsko. Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko
a Slovensko, jež jsou k dispozici, činí v období ode dne přistou
pení do roku 2006 7.5905 miliard eur v cenách z roku 1999.

4.
Na opatření uvedená v odstavci 1 se nadále použijí pravidla
týkající se kritérií poskytování pomoci pro výdaje podle nařízení
(ES) č. 1267/1999 kromě řádné odůvodněných případů, o kterých
rozhodne Komise na žádost dotyčného členského státu.

Položky závazků v jednotlivých letech tohoto období činí:

d)

—

2004: 2.6168 miliard eur

—

2005: 2,1517 miliard eur

—

2006: 2,8220 miliard eur."

(*) Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 73: ve znění pozdějších před
pisů.

V čl. 11 odst. 3 se coplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro Českou repubLku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko,
Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko lze na výdaje ve smyslu čl. 7
odst. 1 poskytnout pomoc z fondu, pouze pokud jsou vynaloženy
po 1. lednu 2004 a pokud jsou splněny všechny požadavky stano
vené v tomto naříztní."

e)

5.
Komise může ve výjimečných a řádně odůvodněných přípa
dech rozhodnutím povolit zvláštní výjimky z pravidel použitelných
podle tohoto nařízení na opatření uvedená v odstavci 1.

(") Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1."
f)

Příloha I se nahrazuje tímto:
„PŘÍLOHA I
Orientační rozdělení celkových prostředků Fondu soudržnosti
mezi členské státy, jež jsou příjemci pomoci, jak je uvedeno v čl. 4
třetím pododstavci:

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 16a
Zvláštní ustanoven: pro dobu po přistoupení k Evropské unii
nového členského scatu, který obdržel předvstupní pomoc v rámci
nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA)

—

Řecko: 16 % až 18 % z celkově částky,

—

Španělsko: 61 % až 63,5 % z celkové částky,

—

Irsko: 2 % až 6 % z celkové částky.

— Portugalsko: 16 % až 18 % z celkové částky.
1.
Opatření, na která se ke dni přistoupení České republiky,
Estonska, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Polska, Slovinska a Slovenska
vztahovala rozhodnutí Komise o pomoci podle nařízení (ES)
č. 1267/99 o zřízení nástroje předvstupních stnikturálních poli
tik (*) a jejichž provádění nebylo k tomuto dni dokončeno, jsou
považována za schválená nařízením Komise. Není-li v odstavcích 2
až 5 stanoveno jinak, použijí se na tato opatření ustanovení o pro
vádění opatření schválených podle tohoto nařízení.

2.
Každé zadávání veřejných zakázek týkající se opatření uve
dených v odstavci 1, které bylo ke dni přistoupení již předmětem
nabídkového řízení zveřejněného v Úředním věstníku Evropské
unie, bude prováděno v souladu s pravidly stanovenými v uvede
ném nabídkovém řízení. Článek 165 nařízení Rady (ES, Euratom)
č. 1605/2002 o finančním nařízení pro souhrnný rozpočet
Evropských společenství (**) se nepoužije.

Na každé zadávání veřejných zakázek týkající se opatření uve
dených v odstavci 1, které ke dni přistoupení dosud nebylo

Orientační rozdělení celkových prostředků Fondu soudržnosti
mezi členské státy, jež jsou příjemci pomoci, jak je uvedeno v čl. 4
pátém pododstavci:
—

Česká republika: 9,76 96 až 12.28 % z celkové částky,

—

Estonsko: 2,88 96 až 4,39 % z celkové částky,

—

Kypr: 0,43 96 až 0,84 96 z celkové částky,

—

Lotyšsko: 5,07 96 až 7,08 96 z celkové částky,

—

Litva: 6,15 % až 8,17 % z celkové částky,

—

Maďarsko: ll,5896 a ž l 4 , 6 1 % z celkové částky,

—

Malta: 0,16 % až 0,36 96 z celkové částky,
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—

Polsko: 45,65 % až 52,72 % z celkové částky,

—

Slovinsko: 1,72% až 2,73 % z celkové částky,

—

1999.

Rozpis těchto prostředků na jednotlivé roky je uveden v příloze
II."

Slovensko: 5,71 % až 7,72 % z celkové částky."

2.
31999 R 1260: Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne
21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech
(Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1), ve znění:

—

32001 R 1447: nařízení Rady (ES) č. 1447/2001 ze dne 28.6.2001
(Úř. věst. L 198. 21.7.2001, s. 1).

a)

Za čl. 3 odst. 1 první pododstavec se vkládá nový pododstavec,
který zní:

f)

g)

V čl. 4 odst. 2 se za písmeno c) doplňuje nová věta, která zní:

.Pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko. Litvu, Madarsko,
Maltu, Polsko. Slovinsko a Slovensko činí horní mez počtu obyva
tel pro podpory v rámci cíle 2 v každé z těchto zemí 31 % obyva
telstva všech regionů NUTS II spadajících pod cíl 2."

—

0,86 % prostředků ze strukturálních fondů bude přiděleno na
cíl 2 (tj. celkem 0,1212 miliard eur),

—

0,79 % prostředků ze strukturálních fondů bude přiděleno na
cíl 3 (tj. celkem 0,1116 miliard eur)."

V čl. 7 odst. 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

h)

V článku 7 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

.6.
Pro období uvedené v odst. 1 prvním pododstavci je 5,35 %
položek závazků pro strukturální fondy uvedených v odst. 1
prvním a druhém pododstavci věnováno na financování iniciativ
Společenství.

V čl. 4 odst. 11 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

.Pro Českou republiku. Estonsko. Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko,
Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko platí seznam oblastí ode dne
přistoupení do 31. prosince 2006."

e)

93,49 % prostředků ze strukturálních fondů bude přiděleno
na cíl 1 (tj. celkem 13,2343 miliard eur),

.Rozpis podle členských států pro cíl 3 je založen v zásadě na
odpovídajícím počtu obyvatel, situaci v zaměstnanosti a závažnosti
problémů, jako jsou sociální vyloučení (jsou-li údaje týkající se
České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty,
Polska. Slovinska a Slovenska dostupné), úroveň vzdělání
a odborné přípravy a účast žen na trhu práce."

Tento seznam bude platit sedm let ode dne 1. ledna 2000. Pro
Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko,
Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko bude tento seznam platit ode
dne přistoupení do 31. prosince 2006."

d)

—

V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.
Komise vypracuje seznam regionů spadajících pod cíl 1
přesně v souladu s odst. 1 prvním a d r u h ý m pododstavcem, aniž
je dotčen čl. 6 odst. 1 a čl. 7 odst. 4 druhý pododstavec.

c)

Za čl. 7 odst. 2 čtvrtý pododstavec se vkládá nový pododstavec,
který zní:

„Odchylně od druhého, třetího a čtvrtého pododstavce bude pro
Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko,
Maltu. Polsko, Slovinsko a Slovensko rozpis rozpočtových pro
středků následující:

.Pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Madarsko,
Maltu. Polsko, Slovinsko a Slovensko jsou regiony spadajícími pod
cíl 1 regiony odpovídající NUTS úrovni II, jejichž HDP na obyva
tele měřený paritou kupní síly a vypočtený na základě údajů Spo
lečenství za roky 1997-1998-1999 je v době ukončení jednání
o přistoupení nižší než 75 % průměru Společenství."

b)
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V článku 7 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.
Prostředky, jež jsou k dispozici na závazky z fondů pro Bel
gii, Dánsko, Německo. Řecko. Španělsko, Francii, Irsko, Itálii,
Lucembursko, Nizozemsko. Rakousko, Portugalsko, Finsko, švéd
sko a Spojené království pro období 2000 až 2006, činí 195 mi
liard eur v cenách roku 1999.

Rozpis těchto prostředků na jednotlivé roky je uveden v příloze I.

Pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Madarsko,
Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko činí prostředky, jež jsou
k dispozici na závazky z fondů, 14,1559 miliard eur v cenách roku

0.65 % položek závazků uvedených v odst. 1 prvním a druhém
pododstavci je věnováno na financování inovačních opatření
a technické pomoci, jak je vymezují články 22 a 23.

Pro období uvedené v odst. 1 třetím pododstavci je 4,58 %
položek závazků přidělených pro strukturální fondy uvedených
v odst. 1 třetím a pátém pododstavci věnováno na financování ini
ciativ Společenství Interreg and EQUAL. Iniciativy Společenství
Leader+ a URBAN nebudou během tohoto období prováděny
v České republice, v Estonsku, na Kypru, v Litvě, v Lotyšsku,
v Maďarsku, na Maltě, v Polsku, ve Slovinsku a na Slovensku.

0,27 % položek závazků uvedených v odst. 1 třetím a čtvrtém
pododstavci je věnováno na financování technické pomoci, jak je
vymezena v článku 23. Inovační akce, jak jsou vymezeny v článku.
22, nebudou během tohoto období prováděny v České republice,
v Estonsku, na Kypru, v Litvě, v Lotyšsku, v Maďarsku, na Maltě,
v Polsku, ve Slovinsku a na Slovensku."

23.9.2003
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Za čl. 11 odst. 2 črvrtý pododstavec se vkládá nový pododstavec,
který zní:

„PŘÍLOHA II

„Pro Českou republiku. Estonsko. Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko,
Maltu. Polsko. Slovinsko a Slovensko zpravidla platí, že výše
výdajů uvedených v prvním a druhém pododstavci je přinej
menším stejná jako částka průměrných ročních výdajů v reálných
cenách dosažená v referenčním období stanoveném v úzké spolu
práci s Komisí a je určena s přihlédnutím k celkovým makroeko
nomickým podmínkám, za kterých se financování provádí, při
čemž je třeba vzít v úvahu určité specifické hospodářské situace,
jmenovitě privatizaci, výjimečnou úroveň veřejného strukturálního
úsilí nebo rovnocenných snah vyvíjených na straně členského státu
v průběhu předchozího období a celostátní hospodářské ten
dence."

j)

Roční rozpis položek závazků pro období ode dne přistoupení
do roku 2006 pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko.
Litvu, Maďarsko. Maltu, Polsko. Slovinsko a Slovensko (podle čl. 7
odst. 1)
(miliony eur — ceny z roku 1 9 9 9 )

2004

200 i

2006

3 453.5

47547

5 947.6

3.
31999 D 0500: Rozhodnutí Komise 1999/500/ES ze dne 1. čer
vence 1999. kterým se orientačně rozdělují položky závazků pro jed
notlivé členské státy v rámci finančního nástroje pro orientaci rybo
lovu (FNOR) mimo regiony spadající pod cfl 1 strukturálních fondů na
období let 2000 až 2006 (Úř. vést. L 194. 27.7.1999. s. 47).

Ve čl. 20 odst. 1 se návětí nahrazuje tímto:
„Aniž je dotčen čl. " odst. 6. zahrnují iniciativy Společenství tyto
oblasti:"

1)

STRUKTURÁLNÍ FONDY

V čl. 14 odst. 1 druhém pododstavci se doplňuje nová věta, která
zní:
„Pro Českou republiku. Estonsko. Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko,
Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko začíná programové období
dnem přistoupení a zahrnuje období ode dne přistoupení do
31. prosince 2006."

k)

661

a)

V čl. 22 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:
„Aniž je dotčen čl. " odst. 6, mohou fondy z podnětu Komise
a po konzultaci pokynů pro různé druhy inovačních akcí s výbory
uvedenými v článcích 48 až 51. v mezích horního limitu 0,40%
z jejich příslušnéno ročního objemu prostředků, financovat
inovační akce na úrovni Společenství. K těmto akcím patří studie,
pilotní projekty a výměny zkušeností."

m) V článku 2 3 se za první větu vkládá nová věta, která zní:
„Pro Českou republiku. Estonsko. Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko.
Maltu. Polsko. Slov nsko a Slovensko se pro tato opatření stanova
horní limit 0,27 % z odpovídajícího ročního přídělu každého
fondu přiděleného těmto deseti členským státům."

V článku 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro Českou republiku, Estonsko. Kypr. Lotyšsko, Litvu, Maďarsko,
Maltu, Polsko. Slovinsko a Slovensko se orientační částky vztahují
na období ode dne přistoupení do 31. prosince 2006."

b)

V příloze se doplňují tyto údaje:

„Orientační rozdělení položek závazků podle členských států
v rámci finančního nástroje pro orientaci rybolovu mimo regiony
spadající pod cíl 1 strukturálních fondů pro Českou republiku.
Estonsko, Kypr, Lotyšsko. Litvu. Maďarsko. Maltu. Polsko. Slovinsko
a Slovensko pro období ode dne přistoupení do roku 2006

(milionv eur {ceny z roku

n)

Z a čl. 3 2 odst. 2 první pododstavec se vkládá nový pododstavec.
který zní:

Částka položek závazků

Česká republika

—

Estonsko

—

Kypr

3,0

Lotyšsko

—

V čl. 52 odst. 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

Litva

—

„Bez ohledu na den uvedený v čl. 30 odst. 2 může být každý sku
tečně zaplacený výdaj, pro který Komise obdrží žádost o pomoc
od České republik)'. Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska,
Malty, Polska, Slov-.nska nebo Slovenska přede dnem přistoupení
a který splňuje podmínky stanovené v tomto nařízení, považován
za výdaj, na který lze poskytnout příspěvek z fondů, od 1. ledna
2004."

Madársko

—

Malta

—

Polsko

—

Slovinsko

—

Slovensko

—

„Pro Českou republiku, Estonsko, Kypr. Lotyšsko, Litvu, Maďarsko.
Maltu. Polsko, Slovinsko a Slovensko bude tato zálohová platba
činit 16 % příspěvku z fondů na danou pomoc. Bude dále roz
dělena do dvou ro/.počtových roků: 10 % v prvním roce, 6 % ve
druhém."
o)

Č l e n s k ý stát

p)

V příloze se nadpis „Příloha" nahrazuje nadpisem „Příloha I".

q)

Doplňuje se nová příloha, která zní:

Celkem

3.0

1999))
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4.
31999 D 0501: Rozhodnutí Komise 1999/501/ES ze dne 1. čer
vence 1999, kterým se orientačně rozdělují položky závazků pro jed
notlivé členské státy v rámci cíle 1 strukturálních fondů na období let
2000 až 2006 (Úř. věst. L 194, 27.7.1999, s. 49).

23.9.2003

Severozápad
Severovýchod
Jihovýchod

a)

V článku 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko,
Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko se orientační částky vztahují
na období ode dne přistoupení do 31. prosince 2006."

Střední Morava
Moravskoslezsko"
dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:
„Estonsko ( )
2

b)

V příloze I se doplňují tyto údaje:

Eesti"

„Orientační rozdělení položek závazků podle členských států
v rámci cíle 1 strukturálních fondů pro Českou republiku, Eston
sko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a
Slovensko pro období ode dne přistoupení do roku 2006
(miliony eur (ceny z roku 1999))

Částka položek závazků
Regiony, kterým lze poskytnout
podporu v rámci cíle 1

Členský stát

1 286,4

Česká republika
Estonsko

328,6

—

Kypr
Lotyšsko

554,2

Litva

792,1

dále, mezi údaje pro Itálii a Rakousko:
„Lotyšsko í )
2

Latvija
Litva ( )
2

Lietuva
Majarsko ( )
2

Kózép-Magyarország
Kózép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Eszak-Magyarország

1 765,4

Maďarsko

Észak-Alfóld
Malta

55,9
Dél-Alfold
7 320,7

Polsko

Malta ( )
2

Slovinsko

210,1

Slovensko

920,9
Celkem

13 234,3

Malta"
djle, mezi /daje pro Rakousko a Portugalsko:
„Polsko ( )
2

Dolnošlaskie
5.
31999 D 0502: Rozhodnutí Komise 1999/502/ES ze dne 1. čer
vence 1999, kterým se stanoví seznam regionů spadajících pod cíl 1
strukturálních fondů na období let 2000 až 2006 (Úř. věst. L 194,
27.7.1999, s. 53).

Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie

a)

V článku 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko,
Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko tento seznam platí ode dne
přistoupení do 31. prosince 2006."

Lódzkie
Malopolskie
Mazowieckie
Opolskie

b)

V příloze I se před údaje pro Německo doplňují tyto údaje:
Podkarpackie
„Česká republika ( ) i
2

Podlaskie
Pomorskie

Střední Čechy
Šlaskie
Jihozápad

Swietokrzyskie

23.9.2003
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Warmiňsko-Mazurskie

2 333

Nizozemsko
Rakousko

Wielkopolskie

1995

— (*)
—

Polsko

Zachodniopomorskie"

Portugalsko
djle. mezi /daje pre- Portugalsko a Finsko:
„Slovinsko ( )
:

Slovenija
Slovensko ( )

Slovinsko

- P )

Slovensko

192 (*)

Finsko

1 582

Švédsko

1 223

2

13 836

Spojené krjlovstvk

Západně Slovensko

(*)

Pro obdobk ode dne přistoupenk do roku 2006.

Středné Slovensko
Východné Slovensko

( ) Seznam platnž ode dne přistoupenk do 31. prosince 2006."
2

6.
31999 D 0503: Rozhodnutk Komise 1999/503/ES ze dne 1. čer
vence 1999, kteržm se určuje hornk mez počtu obyvatel pro každž
členskž stjt v rimci ekle 2 strukturilnkch fondů na obdobk let 2000 až
2006 (Šř. věst. L 194. 2'.^.1999. s. 58).
a)

7.
31999 D 0504: Rozhodnutk Komise 1999/504/ES ze dne 1. čer
vence 1999, kteržm se orientačně rozdělujk položky zjvazků pro jed
notlivé členské stjty v rimci ekle 2 strukturjlnkch fondů na obdobk let
2000 až 2006 (Sř. věst. L 194, 27.7.1999, s. 60).

a)

V čljnku 1 se doplňuje novž pododstavec, kterž znk:
„Pro Českou republiku. Estonsko. Kypr, Lotyšsko, Litvu, Majarsko.
Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko se orientačnk čjstky vztahujk
na obdobk ode dne přistoupenk do 31. prosince 2006."

„Pro Českou republiku, Estonsko. Kypr, Lotyšsko, Litvu, Majarsko,
Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko trvj dotyčné obdobk ode dne
přistoupenk do 31. prosince 2006."
b)

V čljnku 1 se doplňuje novž pododstavec, kterž znk:

Přkloha se nahrazuje tkmto:
b)

V přkloze I se doplnujk tyto /daje:

„PŘKLOHA
kterou se určuje hornk mez počtu obyvatel pro každž členskž stjt
v qmci ekle 2 struauqlnkch fondů pro obdobk let 2000 až 2006

Členskž stjt

Belgie

Hornk
počtu obyvatel
(v tiskekch obyvatel)
m

e

z

ot

1 269

Českj republika

370 (*)

Djnsko

538

Německo

„Orientačnk rozdělenk položek zjvazků podle členskžeh stjtů
v rjmci ekle 2 strukturjlnkch fondů pro Českou republiku,
Estonsko. Kypr. Lotyšsko, Litvu, Malarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko
a Slovensko pro obdobk - e dne přistoupenk do roku 2006

10 296

(milionv eur (cenv z roku 1999))
Položky zjvazkú

Členskž stjt

Českj republika

63,3

Estonsko

—

Kypr

24,9

Lotyšsko

—

Litva

—

Majarsko

—

213(*)

Malta

—

Lotyšsko

-(*)

Polsko

—

Litva

-n

Slovinsko

—

Slovensko

33,0

Estonsko

-o

Řecko

—

Španělsko
Francie
Irsko
Itjlie
Kypr

Lucembursko

8 809
18 768
—

7402

118

Majarsko
Malta

Celkem

-o

121,2

Úřední věstník Evropské unie

664

8.
31999 D 0505: Rozhodnutk Komise 1999/505/ES ze dne 3. čer
vence 1999, kteržm se orientačně rozdělujk položky zkazku pro jed
notlivé členské stjty v qmci ckle 3 stmkturjlnkch fondů na obdobk let
2000 až 2006 (Šř. věst. L 194, 27.7.1999, s. 63).

23.9.2003

Kypr, Lotyšsko, Litvu, Majarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slo
vensko pro obdobk ode dne přistoupenk do roku 2006
(miliony eur (ceny z roku 1999))

Členskž stjt
a)

V čljnku 1 se doplňuje novž pododstavec, kterž znk:

Česlq republika

„Pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Majarsko,
Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko se orientačnk čistky vztahujk
na obdobk ode dne přistoupenk do 31. prosince 2006."

b)

Čistka položek zjvazků

V přkloze se doplnujk tyto /daje:

28,4

Estonsko

3,6

Kypr

1,6

Lotyšsko

7,1

Litva

10,5

Majarsko

26,8

Malta
„Orientačnk rozdělenk položek zjvazků podle členskžch stjtů
v rjmci ckle 3 strukmr|lnkch fondů pro Českou republiku,
Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Majarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko
a Slovensko pro obdobk ° d dne přistoupenk do roku 2006

1,1

Polsko

e

118,5

Slovinsko

5,7

Slovensko

19,7

(miliony eur (ceny z roku 1999))

Celkem
Členskž stjt

223,0

Položky zjvazků

Česlq republika

52,2

Estonsko

—

Kypr

19,5

Lotyšsko

—

Litva

—

Majarsko

—

Maka

—

Polsko

—

Slovinsko

—

Slovensko

10.
Rozhodnutk Komise ze dne 11. července 2000, kteržm se orien
tačně rozdělujk položky zjvazků pro jednotlivé členské stjty pro inicia
tivu Společenstvk Interreg na obdobk let 2000 až 2006 (C(2000)
1223).

a)

V čljnku 1 se doplňuje novž pododstavec, kterž znk:

„Pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu. Majarsko,
Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko se orientačnk čjstky vztahujk
na obdobk ode dne přistoupenk do 31. prosince 2006."

b)

V přkloze se doplnujk tyto /daje:

39,9

i Celkem

111,6

i

„Orientačnk rozdělenk položek zjvazků podle členskžch stjtů pro
iniciativu Společenstvk Interreg pro Českou republiku, Estonsko,
Kypr, Lotyšsko, Litvu, Majarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slo
vensko pro obdobk ode dne přistoupenk do roku 2006
(miliony eur (ceny z roku 1999))

9.
Rozhodnutk Komise ze dne 12. května 2000, kteržm se orien
tačně rozdělujk položky zjvazků pro jednotlivé členské stjty pro inicia
tivu Společenstvk EQUAL na obdobk let 2000 až 2006 (C(2000)
1221).

a)

V čljnku 1 se doplňuje novž pododstavec, kterž znk:

„Pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Majarsko,
Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko se orientačnk čjstky vztahujk
na obdobk ode dne přistoupenk do 31. prosince 2006."

Členskž stjt

Čistka položek zjvazků

Česlq' republika

60,9

Estonsko

9,4

Kypr

3,8

Lotyšsko

13,5

Litva

19,9

Majarsko

60,9

Malta

2,1

Polsko
b)

V přkloze se doplnujk

t v t 0

/daje:

„Orientačnk rozdělenk položek zjvazků podle členskžch stjtů pro
iniciativu Společenstvk EQUAL pro Českou republiku, Estonsko,

196,1

Slovinsko

21,0

Slovensko

36,8
Celkem

424,4

23.9.2003
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|
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16. Ž I V O T N Í P R O S T Ř E D Í

A. NAKLÁDANÍ S ODPADY

V příloze I se doplňují tyto údaje:
„ČESKÁ REPUBLIKA

31976 D 0431: Rozhodnutí Komise 76/431/EHS ze dne 21. dubna
1976, kterým se zřizuje Výbor pro nakládání s odpady (Úř. věst. L 115.
1.5.1976. s. ?3). ve znění:

Vzorkovací nebo měřicí stanice

Seznam řek

Obříství

stanice č. 0103 - 4,7 km po
proudu od soutoku s řekou
Vltava

Labe

Děčín

stanice č. 0104 - 21,3 km
proti proudu od místa, kde
řeka Labe opouští Českou
republiku

Labe

Zelčín

stanice č. 0105 - 4,5 km proti
proudu od soutoku s řekou
Labe

Vltava

Lanžhot

stanice č. 0401 - od bodu, kde
řeka Morava opouští Českou
republiku

Morava

B. JAKOST VOD

Pohansko

stanice č. 0402 - od bodu, kde
řeka Dyje opouští Českou
republiku

Dyje

31977 D 0795: Rozhodnutí Rady 77/795/EHS ze dne 12. prosince
1977, kterým se zakládá společný postup výměny informací o jakosti
sladkých povrchových vod ve Společenství (Úř. věst. L 134,
24.12.1977, s. 29), ve znéní:

Bohumín

stanice č. 1163 - od bodu, kde
řeka Odra opouští Českou
republiku

Odra

Beroun

stanice č. 4015 - 34,2 km
proti proudu od soutoku
s řekou Vltava

Berounka

31981 D 0856: rozhodnutí Rady 81/856/EHS ze dne 19.10.1981
(Úř. věst. L 319, 7.11.1981, s. 17).'

Louny

stanice č. 4006 - 54,3 km
proti proudu od soutoku
s řekou Labe

Ohře

3 1 9 8 4 D 0 4 2 2 : rozhodnu:/ Komise 8 4 / 4 2 2 / E H S ze dne 2 4 . 7 . 1 9 8 4
(Úř. věst. L 2 3 7 , 5. 9. 1 9 8 4 , s. 15),

Dluhonice

stanice č. 4010 - 9.3 k m proti
proudu od soutoku s řekou
Morava

Bečva

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. vést. L 291, 19.11.1979. s. 17),

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302. 15.11.1985, s. 23).

V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

.1.

Výbor se skládá z 52 členů.'

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

ESTONSKO
Vzorkovací nebo měřicí stanice

31990 D 0002: rozhodnutí Komise 90/2/EHS ze dne 14.12.1989
(Úř. věst. L 1, 4.1.1990, s. 20).

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

Narva

stanice č. 32 - 7 km proti
proudu od ústí řeky

Narva

Kasaři HP

stanice č. 49 - 17,4 km proti
proudu od ústí řeky

Kasaři

Kavastu

stanice č. 13 - 16 km proti
proudu od ústí řeky

Emajdgi

Orekula HP

stanice č. 5 2 - 2 5 . 7 k m proti
proudu od ústí řeky

Parnu

a zrušené s účinností od 22. prosince 2007:

—

32000 L 0060: směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/
ES ze dne 23.10.2000 (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

Seznam řek

666
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KYPR
Vzorkovací nebo měřicí stanice
AEUOJÓC,

náqxx;

řeka Kuris, průtoková měřicí
stanice na konci přehradní
nádrže Kuris

Kuris

řeka Phinikas, průtoková
měřicí stanice na konci pře
hradní nádrže Asprokremmos

Xeros

LOTYŠSKO
Vzorkovací nebo měřicí stanice
Jěkabpiis

Tiszasziget

162,5 říční km; na hranici

Tisza

Drávaszabolcs

68,0 říční km; na silničním
mostě

Drává

Csenger

202,6 říční km

Szamos

Sajópúspóki

123,5 říční km; na silničním
mostě

Sajó

Tornyosnémeti

102,0 říční km

Hernád

Kórosszakál

58,6 říční km

Sebes-Kórós

Mako

24,3 říční km; na měřidle

Maros

Seznam řek

Seznam řek

166 km proti proudu od ústí; 1,0 km proti proudu od města
Jěkabpiis

Daugava
POLSKO
Vzorkovací nebo měřicí stanice

Valmiera

Jelgava

Kuldíga

142 km proti proudu od ústí;
2,5 km proti proudu od města
Valmiera

Gauja

71,6 km proti proudu od ústí;
1,0 km proti proudu od města
jelgava

Lielupe

87,8 km proti proudu od ústí;
0,5 km proti proudu od města
Kuldíga

Vzorkovací nebo měřicí stanice
Rušné

16 km proti proudu od ústí
(vtok do Kuronského zálivu)

Krakov

63.7 říční km - proti proudu
od města Krakov

Wisia

Varšava

510,0 říční km - město
Varšava

Wisla

Wyszków

33,0 říční km - na silničním
mostě

Bug

Puhusk

63,0 říční km - na hranici

Narew

Kiezmark

926,0 říční km - proti proudu
od ústí

Visla

Chahipki

20.0 říční km - v bodě, kde
řeka Odra vtéká do Polska
z České republiky

Odra

Vratislav

249,0 říční km - město Vrati
slav

Odra

Gubin

12,0 říční km - proti proudu
od ústí do řeky Odry

Nysa tužycka

Poznaň

243,6 říční km - město
Poznaň

Warta

Krajník Dolny

690,0 říční km - poslední bod
na hranici mezi Polskem
a Německem

Odra

Goleniów

10,2 říční km - proti proudu
od ústí

lna

Trzebiatów

12,9 říční km - proti proudu
od ústí

Rega

Bardy

25,0 říční km - proti proudu
od ústí řeky Gošcinka

Parseta

Starý Krakov

20,6 říční km - proti proudu
od ústí

Wieprza

Venta

LITVA
Seznam řek
Nemunas
_

Mažeikiai

200 km proti proudu od ústí
na lotyšsko-litevské hranici

Venta

Saločiai

152,5 km proti proudu od ústí
na lotyšsko-litevské hranici

Múša

Sventoji

0,2 km proti proudu od ústí
(vtok do Baltského moře)

Sventoji

MAĎARSKO
Vzorkovarí nebo měřicí stanice

Seznam řek

Seznam řek

Gyórzámoly

1806,2 říční km; most Medve

Duna

Szob

1708.0 říční km po proudu
u ústí řeky Ipelu v linii kanálu

Duna

Hercegszántó

1433,0 říční km

Duna

Tiszabecs

757,0 říční km; na měřidle

Tisza

1 CS
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Vzorkovací nebo měřicí stanice

Grabowo

Charnowo

Smoidzino

Grabowa

11, i říční km - proti proudu
od ústí

Shjpia

13,? říční km - proti proudu
od ústí

Lupawa

Cecenowo

25.2 říční km - proti proudu
od ústí

Leba

Wejherowo

20,9 říční km - proti proudu
od ústí

Reda

Nowa Pasleka

2,0 říční km - proti proudu
od ústí

Pasleka

SLOVINSKO

Dravograd

Vzorkovací nebo měřicí stanice

Dravá

11,. říční km - proti proudu
z bodu na hranici, kde řeka
Drává opouští Republiku Slo
vinsko

Dravá

Ceršak

13*^.4 říční km - proti proudu
od soutoku s řekou Drává

Mura

Mota

81,1 říční km - proti proudu
od soutoku s řekou Drává

Mura

Jesenice na
Dolenjskem

728,5 říční km - proti proudu
od soutoku s řekou Dunaj

Sáva

Medno

8 5 8 , 7 říční km - proti proudu
od soutoku s řekou Dunaj

Sáva

Radoviči

177,13 říční km - proti prou
du od soutoku s řekou Sáva

Kolpa

Solkan

1,5 říční km - proti proudu
z bodu na hranici, kde řeka
Drává opouští Republiku Slo
vinsko

Soča

Miren

0,27 říční km - proti proudu
z bodu, kde řeka Vipava
opouští Republiku Slovinsko

Vipava

Cerkvenikov mlin

7,95 říční km - proti proudu
od ponoření do Škocjanských
jeskyní

Notranjska Reka

6.46 říční km - proti proudu
od usu

Dragonja

Seznam řek

Bratislava

stanice č. D002051D 1869,0 km ve středu města
Bratislava ve středu řeky

Dunaj

Devínska Nová
Ves

stanice č. M128020D - 1,5 km
proti proudu od bodu soutoku
řeky Morava s řekou Dunaj

Morava

Komárno

stanice č. V787501D - 1,5 km
proti proudu od soutoku
s řekou Dunaj

Váh

Komoča

stanice č. N775500D - 6,5 km
proti proudu od soutoku
s řekou Váh

Nitra

Kamenica

stanice č. R365010D - 1,7 km
proti proudu od soutoku
s řekou Dunaj

Hron

Salka

stanice č. 1283000D - 12,0 km
proti proudu od soutoku
s řekou Dunaj

Ipel'

Krásny Brod

stanice č. B02700D - 108,3 km
proti proudu od soutoku
s řekou Latoríca

Laborec

Středa nad
Bodrogom

stanice č. B615000D - 6,0 km
proti proudu od místa, kde
řeka Bodrog opouští Sloven
skou republiku

Bodrog

Ždaňa

stanice č. H371000D 17,2 km proti proudu od
místa, kde řeka Hornád
opouští Slovenskou republiku

Hornád'

Seznam řek

133.3 říční km - proti proudu
z bodu na hranici, kde řeka
Drává opouští Republiku Slo
vinsko

Ormož

SLOVENSKO

Seznam řek

18,0 říční km - proti proudu
od ústí

Vzorkovací nebo měřicí stanice

667

C. OCHRANA PŘÍRODY

Pod kastel

1.
31979 L 0409: Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna
1979 o ochraně volně žijících ptáků tÚř. věst. L 103, 25.4.1979, s. 1),
ve znění:

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291,19.11.1979, s. 17),

31981 L 0854: směrnice Rady 81/854/EHS ze dne 19.10.1981 (Uř.
věst. L 319, 7.11.1981, s. 3),

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republik)' (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

31985 L 0411: směrnice Komise 85/411/EHS ze dne 25.7.1985
(Úř. věst. L 233, 30.8.1985, s. 33),

31986 L 0122: směrnice Rady 86/122/EHS ze dne 8.4.1986 (Úř.
věst. L 100, 16.4.1986, s. 22),
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—

31990 L 0656: směrnice Rady 90/656/EHS ze dne 4.12.1990 (Úř.
věst. L 353, 17.12.1990, s. 59),

—

31991 L 0244: směrnice Komise 91/244/EHS ze dne 6.3.1991 (Úř.
věst. L 115, 8.5.1991, s. 41),

—

31994 L 0024: směrnice Rady 94/24/ES ze dne 8.6.1994 (Úř. věst.
L 164, 30. 6.1994, s. 9),

Pelecanus crispus
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax aristotelis desmarestii
Phalacrocorax pygmeus

—

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),
31997 L 0049: směrnice Komise 97/49/ES ze dne 29.7.1997 (Úř.
věst. L 223, 13.8.1997, s. 9).

Přílohy I, II/l, II/2, III/l, 111/2 a III/3 se nahrazují těmito:
„ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA —
riAPAPTHMA I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELI
KUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I —
ZALACZNIK I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — PRILOGA I — LITTLE I
— BILAGA I

CICONIIFORMES
Ardeidae
Botaurus stellaris
Ixobrychis minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Egretta alba (Ardea alba)
Ardea purpurea
Ciconiidae

GAV1IFORMES
Gaviidae
Gavia stellata

Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Threskiornithidae

Gavia arctica

Plegadis falcinellus

Gavia immer

Platalea leucorodia

PODICIPEDIFQRMES

PHOEN1COPTERIFORMES

Podicipedidae

Phoenicopteridae

Podiceps auritus

Phoenicopterus ruber

PROCELLARIIFORMES

ANSERIFORMES

Procellariidae

Anatidae

Pterodroma madam

Cygnus bewickti (Cygnus columbianus bewicfeti)

Pterodroma feae

Cygnus cygnus

Buhvería buhverii

Anser albijřons flavirostris

Cahmeetris diomedea

Anser erythropus

Puffinus puffinus maurttardcus (Puffinus rnauretanicus)

Branta leucopsis

Puffinus yeikouan

Branta ruficollis

Puffinus assimilis

Tadornaferruginea

Hydrobatidae

Marmaronetta angustirostris

Pelagodroma marina

Aythya nyroca

Hydrobates pelagicus

Poiysticta stelleri

Oceanodroma leucorhoa

Mergus albellus (Mergellus albellus)

Oceanodroma castro

Oxyura leucocephala

PELECANIFORMES

FALCONIFORMES

Pelecanidae

Pandionidae

Pekcanus onocrotalus

Pandion haliaetus

23.9.2003

23.9.2003
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Phasianidae

Accipitridae
Pemis apivorus

Alectoris graeca saxatilis

Elanus caeruleus

Alectoris graeca whitafeeri

Milvus migrans

Alectoris barbara

Milvus

Perdix perdix italica

milvus

Haliaeelus

albiálla

Gypaetus barbatus
Neophron percnopterus
Gyps fůivus
Aegypius

Perdix perdix hispaniensis

GRUIFORMES
Turnicidae
Turnix sylvatica

monachus
Gruidae

Circaetus gallicus
Grus grus
Circus aeruginosus
Rallidae
Circus cyaneus
Porzana porzana
Circus macrourus
Porzana parva
Circus pygargus
Porzana pusilla
Accipixer gentilis arrigonii
Crex crex
Accipiter nisus grant
Porphyrio

porpbyrio

Accipiter brevipes
Fulica cristata
Buteo rujinus
Otididae
Aquila

pomarina
Tetrax tetrax

Aquila clanga

Chlamydotis

Aquila heliaca

undulata

Otis tarda

Aquila aáalberxi
Aquila chrysaetos

CHARADRIIFORMES

Hieraaetus pennatus

Recurvirostridae

Hieraaetus fasciatus
Falconidae

himantopus

Recurvirostra avosetta
Burhinidae

Falco naumanni
Falco vespertinus

Burhinus

Fako columbarius
Falco

Himantopus

ekonome

oedicnemus

Glareolidae
Cursorius cursor

Falco biarmicus

Glareola pratincola

Falco cherrug

Charadriidae

Falco rusticolus

Charadrius akxandrinus

Fako peregrinus

Charadrius morinelhs

(Eudromias

GALLIFORMES

Pluvialis apricaria

Tetraonidae

Hoplopterus spinosus

Bonasa bonasia

Scolopacidae

Lagopus mutus pyreraicus

Calidris alpina schinzii

Lagopus mutus

Philomachus

hehetkus

pugnax

Tetrao tetrix tetrix

Gallťnago media

Jetrao urogallus

Limosa

lapponica

morinellus)
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Numenius tenuirostris

CAPRIMULGIFORMES

Tringa glareola

Caprimulgidae

Xenus anereus (Tringa ánerea)

Caprimulgus europaeus

Phalaropus lobatus
APODIFORMES
Laridae

Larvs melanocephalus

Apodidae

Apus caffer

Larus genei
larus audouinii

CORACIIFORMES

Larus minutus

Alcedinidae

Sternidae

Alcedo atthis

Gelochelidon nihtica (Sterna nibtica)
Sterna caspia

Coraciidae

Coraáas garrulus

Sterna sandvicensis
P1C1FORMES

Sterna dougallii

Picidae

Sterna Hrundo
Sterna paradisaea

Picus canus

Sterna aíbijrons

Dryocopus martius

Chlidonias hybridus

Dendrocopos major canariensis

Chlidonias niger

Dendrocopos major thanneri

Alcidae

Dendrocopos syriacus

Uria aalge ibericus

Dendrocopos medius

PTEROCLIFORMES

Dendrocopos leucotos

Pteroclididae

Pkoides tridactylus

Pterodes orientaUs

PASSERIFORMES

Ptcrodes akhata
Alaudidae
COLUM6IFORMES

1

Columbidae

Cohanba palumbus azorica
Cohtmba trocaz
Cohanba bólHi
Cohanba junoniae

Chersophilus duponti
Melartocorypha calandra
Cakndrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Motacillidae

STRIGIFORMES

Anthus campestris

Strigidae

Bubo bvbo
Nyciea scandiaca
Surnia ulula
Glauádium passerinum
Strix nebubsa

Troglodytidae

Troglodytes trogbdytes fridariensis
Muscicapidae (Turdinae)

Luscinia svecica
Saxicola dacotiae

Strix uralensis

Oenanthe leucura

Asio flammeus

Oenanťhe cypriaca

Aegolius junereus

Oenanthe pleschanka

23.9.2003
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Acrocephalus paludiccla

ANEXO 11/1 — PŘÍLOHA II/l — BILAG 11/1 — ANHANG II/l — II/l
LISA — riAPAPTHMA II/l — ANNEX II/l — ANNEXE II/l — ALLEGATO II/l — II/l. PIELIKUMS — II/l PRIEDAS — II/l. MELLÉKLET
— ANNESS II/l — BIJLAGE II/l — ZALACZNIK II/l — ANEXO II/l
— PŘÍLOHA II/l — PRILOGA II/l — LITTLE II/l — BILAGA 11/1

Hippolais oltvetorum

ANSERIFORMES

Sylvia sarda

Anatidae

Muscicapidae (Svlviinae)
Acrocephalus melanopogon

Sylvia undala

Anserfabalis

Syhňa melanothorax

Anser anser

Sylvia rueppelli

Branta canadensis

Sylvia nisoria
Muscicapidae (Muscicap nae)
Ficedula parva
Ficedúla semilorquala

Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas plalyrhynchos
Anas acuta

Ficedula albicollis
Anas querquedula
Paridae
Anas clypeata
Parus aler cypriotes
Sittidae

Aythya ferina
Aythya juligula

Sitta krueperi
GALLIFORMES
Sitta whiteheadi
Tetraonidae
Certhiidae
Certhia brachydacíyla dorotheae
Laniidae

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus
Lagopus mutus
Phasianidae

Lanius collwrio

Alectoris graeca

Lanius minor

Alectoris rufa

Lanius nubicus

Perdix perdix

Corvidae
Fyrrhocorax pyrrhocorax
Fringillidae (Fringillinae)
Fringilla coelebs ombriosa
Fringilla teydea
Fringillidae (Carduelinae

Phasianus cokhicus

GRUIFORMES
Rallidae
Fulica atra
CHARADRIIFORMES
Scolopacidae

Loxia scotica

Lymnoayptes minimus

Bucanetes githagineus

Gallinago gallinago

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

Scolopax rusticola

Emberizidae (Emberizinae)
Emberiza áneracea

COLUMBIFORMES
Columbidae

Emberiza hortulana

Columba livia

Emberiza caesia

Columba palumbus

rčs~i
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ANEXO II/2 — PŘÍLOHA II/2 — BILAG II/2 — ANHANG II/2 — II/2
LISA — nAPAPTHMA U/2 — ANNEX II/2 — ANNEXE U/2 — ALLEGATO II/2 — II/2. PIELIKUMS — II/2 PRIEDAS — 11/2. MELLÉKLET
— ANNESS H/2 — BIJLAGE U/2 — ZAtACZNIK U/2 — ANEXO H/2
— PŘÍLOHA U/2 — PRILOGA U/2 — LITTLE U/2 — BILAGA II/2
ANSERIFORMES
Anatidae

Cygnus obr
Anser brachyrhynchus

Vanellus vanellus
Scolopacidae

Calidris canutus
. Philomachus pugnax
Limosa limosa
Limosa lapponíca
Numenius phaeopus

Anser albifrons

Numenius arquata

Branta bernida

Tringa erythropus

Netta rufina

Tringa totanus

Aythya mařila

Tringa nebulaná

Somateria mollissima

Laridae

Clangula hyemalis

torus ridibundus

Melanitta nigra

Larus canus

Melanita jusca

Larus juscus

Bucephala clangula

Larus argentatus

Mágus senátor

Larus cachinnans

Mergus merganser
GALLIFORMES
Meleagridae

Meleagris gallopavo
Tetraonidae

Bonasa bonasia
Lagopus lagopus lagopus

Larus marinus
COLUMBIFORMES
Columbidae

Cohanba oenas
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur

Tetrao tetrix

PASSERIFORMES

Tetrao urogallus

Alaudidae

Phasianidae

Francolinus jrancolinus

Alauda arvensis
Muscicapidae

Alectoris barbara

Turdus merula

Alectoris chukar

Turdus pilaris

Coturnix cotumix

Turdus philomebs

GRUIFORMES

Turdus iliacus

Rallidae

Turdus viscřvorus

Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
CHARADRIIFORMES
Haematopodidae

Haematopus ostralegus
Chaiadriidae

Sturnidae

Sturnus vulgaris
Corvidae

Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula

Pkmalis apricaria

Corvus frugilegus

Phmalis squatarola

Corvus corone

23.9.2003
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Larus marinus

+

Larus cachinnans

5-

Larus argentatus

E

Larus juscus

+

Larus canus

t/s

Larus ridibundus

+
+

Tringa ňebularia

+

+

Tringa totanus

+

Tringa erythropus

+
+

+

Numenius arquata

££

+
+

+

Numenius phaeopus

+

Limosa lapponica

AT

CS

Limosa limosa'

+
+

Philomachus pugnax

+
+

Calidris canutus

NL

+

Vanellus vanellus

MT
+
+

Pluvialis squatarola

HU

+

Pluvialis apricaria

CY

t

Haematopus ostrakgus

FR
st

Gallinula chloropus

Rallus aqualicus

DK
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+

+
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+

+

+
+

ZD

Í--

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

IT

+

IE

+

+

FR

+

+

ES

+

+

+

+

+

+

PT

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PL

+

+

+

+

AT

+

+

+

NL

+

+

+

+

+

MT

+

+

+

HU

+

+

LU

+

+

LT

+

+

LV

+

+

+

CY

+

+

+

SI

+

+

+

+

SK

+

+

+

+

Fl

+

+

+

+

+

+

+

SE

+

+

+

+

+

UK

,

AT = Osterreich, BE = Belgique/Belgié, C Y = Kimpoc CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = Espaňa, FI = Suomi/Finland, FR = France. GR = EXXúoa, HU - Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia,
LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom
+ = Estados miembros que pueden autorízar, conforme al apartado 3 del artículo 7, la caza de las especies enumeradas.
+ = Členské státy, které mohou podle čl. 7 odst. 3 povolit lov uvedených druhů.
+ = Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, kan give tilladelse til jagt pá de anÍ0rte arter.
+ = Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgcfúhrten Arten zulassen kónnen.
+ = Liikmesríigid, kes vóivad artikli 7 lóike 3 alusel lubada loetelus nimetatud liikidele jahipidamist.
+ = Kpótn MéXq nou Súvavrcu va tmipéipouv, oúuqxova uc TO Ap9po 7 nap. 3, TO Kuvqyi T<OV EIOÚV nou apiUuoúvrai.
+ = Mcmber States which under Article 7(3) may authorize hunting of the species listed.
+ = Etats membres pouvant autoriser, conformément á 1'article 7 paragraphe ?, la chasse des espčces énumérécs.
+ = Stati membri che possono autorizzare, conformemente allarticulo 7, parajjrafo 3, la caccia dclle specie elencate.
+ = Dalibvalstis, kurás saskaná ar 7. panta 3. punktu ir at|autas sarakstá minčtn sugu mcdTbas.
+ = Salys narés, kurios pagal 7 straipsnio 3 punkta gali leisti medžioti išvardintas rušis.
+ = Tagállamok, melyek a 7. cikkének (3) bekezdése alapján engcdélyezhetik a iMán S7i rcplň fajíik vadás/atát.
^ - Stati Membri li bis-sahha ta' l-Artikolu 7(3) jistghu jawtorizzaw kačča ta' l-ispeči indikati.
= Lid-Staten die overeenkonstig artikel 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genciemde soorten.
+ = Paňstwa czlonkowskie, które na mocy art. 7 ust. 3 moga udzielič zezwolcnia na polowanie na wylic/.onc gatunki.
+ = Estados-membros que podem autorízar, conforme o n." 3 do artigo 7.", acaca das especies enumeradas.
+ = Členské státy, ktoré podia článku 7 odseku 3 móžu povolit' poíovanie na uvedené druhy.
+ = Državě članice, ki po členu 7(3) lahko dovolijo lov na navedené vršte.
+ = Jásenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivt sallia luettelossa mainittujen lajien metsástyksen.
+ = Medlemsstater, som enligt artikel 7.3, fár tilláta jakt pá de angivna artena.

Corvus corone

Corvus jrugilegus

Corvus moncdula

+

+

Pica pica

+

Sturnus vulgaris

+

+

Turdus viscivorus

+

+

Turdus iliacus

Garrulus glandarius

+

+

Turdus philomelos

Turdus pilaris

+

lurdus merula

GR

+

+

EE

Alauda arvensis

+

+

DE

+

DK

CZ

Streptopelia turtur

Streptopelia decaocto

BE
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ANEXO III/l — PŘÍLOHA III/1 — BILAG III/l — ANHANG III/l —
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MELLÉKLET — ANNESS III/l — BIJLAGE III/l — ZALACZNIK ui/1
— ANEXO III/l — PŘÍLOHA III/l — PRILOGA III/l — LITTLE III/l
— BILAGA III/l
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Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Charadriidae
ANSER1FORMES
Anatidae

Pluvialis apricaria

Anas piatyrhynchos
Scolopacidae
GALLIFORMES
Tetraonidae

Lymnocryptes minimus

Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus
Gallinago gallinago

Phasianidae .
Alectoris rufa

Scolopax rusticola .
m

Alectoris barbara
Perdix perdix
Phasianus colchicus

2.
31992 L 0043: Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května
1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7), ve znění:

COLUMBIFORMES
Columbidae

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

31997 L 0062: směrnice Rady 97/62/ES ze dne 27.10.1997 (Úř.
věst. L 305, 8.11.1997, s. 42).

a)

V čl. 1 písm. c) se bod iii) nahrazuje tímto:

Columba palumbus

ANEXO III/2 — PŘÍLOHA III/2 — BILAG III/2 — ANHANG III/2 —
Ul/2 USA — riAPAPTHMA 111/2 — ANNEX III/2 — ANNEXE III/2 —
ALLEGATO UI/2 — III/2. PIELIKUMS — UI/2 PRIEDAS — Ul/2.
MELLÉKLET — ANNESS; UI/2 — BIJLAGE UI/2 — ZALACZNIK UI/2
— ANEXO m/2 — PŘÍLOHA III/2 — PRILOGA III/2 — LITTLE III/2
— BILAGA m/2

„iii) představují výjimečné příklady typických charakteristik jedné
nebo více z následujících sedmi biogeografických oblastí:
alpínské, atlantské, boreální, kontinentální, makaronéské, středomořské a panonské."

ANSERJFORMES
Anatidae
Anser atbifions albijrons
Anser anser

b)

V čl. 4 odst. 2 se slovo „pět" nahrazuje slovem „sedm".

c)

Přílohy I a II se nahrazují tímto:

Anas penelope
Anas arecca
Anas acuta
Anas cfypeata
Aythya ferina

„PŘÍLOHA I
TYPY PŘÍRODNÍCH STANOVIŠŤ
JEJICHŽ OCHRANA VYŽADUJE
OBLASTÍ OCHRANY

V Z Á J M U SPOLEČENSTVÍ,
VYHLÁŠENÍ ZVLÁŠTNÍCH

Aythya juligula
Aythya mařila

Výklad

Somateria mollissima
Melonitta nigra
GALLIFORMES

Zásady interpertace typů přírodních stanovišť jsou uvedeny
v .Interpretační příručce evropských stanovišť, která byla schválena
výborem zřízeným podle článku 20 (.Výbor pro stanoviště*) a zve
řejněna Evropskou komisí (').

Tetraonidae
Lagopus mutus
Telrao tctríx britannicus
Tetrao urogallus

Kód odpovídá kódu sítě NÁTURA 2000.

Symbol ''označuje prioritní typy přírodních stanovišť.
I. POBŘEŽNÍ A HALOFYTNÍ STANOVIŠTĚ

GRUIFORMES

II.

Volné moře a přílivové oblasti

Rallidae

1110

Písečné břehy trvale mělce zaplavené mořskou vodou

23.9.2003
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1120

* Porosty posidonie (Posidonion oceanicae)

1130

Ústí řek do moře (estuária)

1140

Bahnitá a písčitá stanoviště za odlivu nezaplavená mořskou
vodou

2130

* Zpevněné pobřežní duny s bylinnou vegetací (,šedé
duny )
1

2140

* Odvápněné zpevněné duny s Empetrum nigrům

2150

* Atlantské odvápněné zpevněné duny (Calluno-Ulicetea)

1150

* Pobřežní .aguny

2160

Duny s porosty Hippophae rhamnoidcs

1160

Velké mělké záliv\'a zátoky

2170

Duny s porosty Salix repens ssp. argcnlea (Salicion arenariae)

1170

Útesy (podmořské nebo obnažované za odlivu)

2180

1180

Podmořské struktury vytvořené unikajícími plyny

Stromy porostlé duny atlantské, kontinentální a boreální
oblasti

12.

Mořské útesy a srázy a oblázkové nebo kamenité pláže

2190

Vlhké prolákliny v dunách

1210

Jednoletá vegetace naplavenin

21A0

Machéry (* v Irsku)

1220

Trvalá vegetace kamenitých břehů

22.

Mořské duny pobřeží Středozemního moře

1230

Vegetací porostlé útesy na pobřeží Atlantského oceánu
a Baltského moře

2210

Zpevněné pobřežní duny s vegetací Crucianellion mariti
mae

1240

Vegetací porostlé útesy středomořského pobřeží (s endemickými diuhy rodu Limonium)

2220

Duny s porosty Euphorbia terracina

2230

Travinné dunové porosty typu Malcolmietalia

1250

Vegetací porostlé útesy s endemickou flórou makaronéského pobřeží

2240

Travinné dunové porosty typu Brachypodietalia s jednole
tou vegetací

13.

Atlantská a kontinentální slaniska a slané louky

2250

* Pobřežní duny s jalovci juniperus spp.

1310

Porosty slanorožce (Salicomia spp.) a dalších jednoletých
rostlin kolcnizujících bahno a písek

2260

Duny s porosty tuholistých keřů Cisto-Lavenduletalia

1320

Trávník)' s druhy rodu Spanina (Spartinion maritimae)

2270

* Duny porostlé borovicemi Pinus pinea a/nebo Pinus pinaster

1330

Atlantské s.ané louk)' (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

23.

Vnitrozemské duny, staré a odvápněné

1340

* Vnitrozemské slané louk)'

2310

Suchá písčitá vřesoviště s druhy rodů Calluna a Genistu

14.

Středomořská a termoatlantská slaniska a slané louky

2320

1410

Středomořské slané louk)' (Juncetalia maritimi)

Suchá písčitá vřesoviště s druhy rodů Calluna a se šichou
černou (Empetrum nigrům)

1420

Středomořské a termoatlantské halofilní křoviny (Sarcocornetea fruticosi)

2330

Vnitrozemské duny s otevřenými travinnými
s druhy rodů Corynephorus a Agrostis

1430

Halonitrofilní iberské křoviny (Pegano-Salsoletea)

2340

* Panonské vnitrozemské duny

15.

Slané a sádrovcové vnitrozemské stepi

3. SLADKOVODNÍ STANOVIŠTĚ

1510

* Středomcřské slané stepi (Limonietalia)

31.

1520

" Vegetace iberskych s á d r o v c o v ý c h p ů d (Gypsophiletalia)

3110

1530

* Panonské slané stepi a slaniska

16.

Boreální baltská souostroví, pobřežní a geologickou čin
ností vyzd\ižená území

1610

Baltské eskerové ostrovy s vegetací písečných, kamenitých
a oblázkových pláží a sublitorálni vegtací

porosty

Stojaté vody
Oligotrofhí vody n a písečných

pláních

s velmi

nízkým

obsahem minerálních látek s vegetací typu Littorelletalia

uniflorae
3120

Oligotrofhí vody na písečných půdách v západním Středo
moří s velmi nízkým obsahem minerálních látek s druhy
rodu Isoetes

3130

Oligotrofhí až mesotrofní stojaté vody s vegetací typu Littorelletea uniflorae a/nebo Isoéto-Nanojuncetea

3140

Tvrdé oligo-mesotromí vody s bentickou vegetací s druhy
rodu Chara

3150

Přírodní eutrofhí jezera s vegetačními typy Magnopotamion nebo Hydrocharition

2. POBŘEŽNÍ PÍSEČNÉ DUNY A VNITROZEMSKÉ DUNY

3160

Přírodní dystrofní jezera a tůně

21.

Mořské duny pobřeží Atlantského oceánu, Severního moře
a Baltského moře

3170

* Středomořské periodické tůně

3180

*Turlofy

2110

Pohyblivé duny v zárodečném stádiu
3190

Jezera sádrovcového krasu

2120

Pohyblivé duny podél pobřeží s porosty Ammophila arenaria
(.bílé duny">

31A0

* Transylvánské horké prameny s Nelumbo nucifera

1620

Boreální baltské ostrůvky a malé ostrovy

1630

* Boreální baltské pobřežní louky

1640

Boreální baltské písečné pláže s trvalou vegetací

1650

Boreální baltské úzké zátoky

řeší

678
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Tekoucí vody - úseky vodních toku s přirozenou nebo
polopřirozenou dynamikou (malá, střední nebo velká
řečiště), v nichž kvalita vody nevykazuje žádné významné
zhoršení

54.

Frigany

5410

Frigany na vrcholcích pobřežních útesů v západním Stře
domoří (Astrogalo-Ptantaginetum subulatae)

3210

Finsko-skandinávské přirozené řeky

5420

Frigany se Sarcopoterium spinosum

3220

Alpínské vodní toky a bylinná vegetace podél jejich břehů

5430

Endemické frigany svazu Euphjyrbio-Verbascion

3230

Alpínské vodní toky a jejich dřevinná pobřežní vegetace
s druhem Myricaria germanica

6. PŘIROZENÁ A POLOPŘIROZENÁ TRAVINATÁ
SPOLEČENSTVA

3240

Alpínské vodní toky a jejich dřevinná pobřežní vegetace
s druhem Salix elaeagnos

61.

Přirozené travinné porosty

6110

3250

Stále tekoucí středomořské řeky s porosty druhu Glauáum
flavum

* Skalní vápnomilné
Alysso-Sedion albi

3260

Vodní tok od nížin po hory s vegetačními typy Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

6120

* Vápnomilné travinné porosty na suchých píscích

6130

Travinné porosty na podloží bohatém na těžké kovy (Vtoletalia calaminariae)

nebo basofilní

travinné

porosty

3270

Bahnité říční břehy s vegetačními typy Chenopodion rubri
p.p. a Bidention p.p

6140

3280

Stále tekoucí středomořské řeky s vegetací Paspalo-Agrostidion species a převislými stěnami vrb rodu Salix a Populus
alba .

Pyrenejské travinné porosty s Festuca eskia na křemičitém
podloží

6150

Alpínské
podloží

Přerušovaně tekoucí středomořské řeky s vegetací PaspaloAgrosudion

6160

Travinné porosty s Festuca indigesta v iberských horách

6170

Alpínské a subalpínské vápnomilné travinné porosty

6180

Makaronéské mezofilní travinné porosty

6190

Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia paUentis)

62.

Facie polopřirozených travinných porostů a křovin

6210

Facie polopřirozených suchých travinných porostů a křovin
na vápenitých podložích (Festuco-Brometalia) (* důležitá
stanoviště vstavačovitých)

6220

* Pseudostepi s travinami a jednoletou vegetací Thero-Brachypodietea

6230

* Druhově bohaté smilkové (rod Nardus) travinné porosty
na křemičitých podložích v horských oblastech (a v pod
horských oblastech kontinentální Evropy)

6240

* Subpanonské stepní travinné porosty

3290

4. VŘESOVIŠTĚ A KŘOVINY MÍRNÉHO PÁSU
4010

Severoatlantská vlhká vřesoviště s Erica tetralix

4020

* Atlantská vlhká vřesoviště mírného pásu s druhy Erica
ciliaris a Erica tetralix

4030

Evropská suchá vřesoviště

4040

* Suchá atlantská pobřežní vřesoviště s Erica vagans

4050

* Endemická makronéská vřesoviště

4060

Alpínská a boreální vřesoviště

4070

* Křovinné porosty s druhy Pinus mugo a Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

4080

Subarkucké vrbové křoviny s druhy rodu Salix

4090

Endemické porosty nízkých keříků v horách Středomoří
s druhy rodu Gentsta

40A0 * Subkontinentální peripanonské křoviny
5. TUHOLISTÉ KŘOVTNY (MATORALY)
51.

Submediteránhí křoviny a křoviny mírného pásu

5110

Trvalá xerotérmní společenstva na skalnatých
s Buxus sempeřvirens (Berberidion p.p.)

5120

Horská společenstva s Cytisus purgans

5130

Porosty Juniperus communis na vřesovištích nebo travinných
porostech na vápencích

5140

* Křovinná společenstva s Cistus palhinhae na vlhkých
přímořských vřesovištích

svazích

a boreální

travinné

porosty

na

křemičitém

6250

* Panonské sprašové stepní travinné porosty

6260

* Panonské písčité stepi

6270

* Finsko-skandinávské nížinné druhově bohaté suché až
středně vlhké travinné porosty

6280

* Severské alvary a ploché skály z prekambrického vápence

62A0

Suché trávníky východního Submediteriánu (Scorzoneratalia villosae)

62B0

* Hadcové trávníky na Kypru

63.

Tuholisté spásané lesy (dehesy)

6310

"Dehesy se vždyzelenými druhy dubů Quercus spp.

52.

Středomořské stromovité matoraly

64.

Polopřirozené vysokostébelnaté vlhké louky

5210

Stromovité matoraly s jalovci Juniperus spp.

6410

Bezkolencové louky (Molíma spp.) na vápenitých, rašelinných nebo hlinitosiltových těžkých půdách (Molinion
caeruleae)

6420

Středomořské vlhké vysokostébelnaté
(Molinio-Holoschoenion)

6430

Vlhkomilná vysokostébelnatá lemová společenstva
a horského až alpínského výškového stupně

6440

Nivní louky říčních údolí s vegetací typu Cnidion dubii

6450

Severní boreální nivní louky

6460

Slatinné trávníky na Troodu

5220

* Stromovité matoraly s druhy rodu Zyziphus

5230

* Stromovité matoraly s vavřínem Laurus nobiliS

53.

Termo-středomorské houštiny a houštiny na .předstepních'stanovištích

5310

Houštiny vavřínu Laurus nobilis

5320

Nízké porosty pryžců (Euphorbia) v blízkosti pobřežních
skalních útesů

5330

Termo-středomořské houštiny
(.předpouštních*) stanovištích

a

houštiny

na

suchých

travinné

porosty
nížin
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6 5.

Mezofilní travinné porosty

9. LESY

6510

Nížinné sečené louky s druhy (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520

Horské sečené louky

Přirozená nebo téměř přirozená lesní vegetace složená
z původních druhů dřevin vytvářejících vysokokmenné lesy
s typickým podrostem a splňující tato kritéria: vzácná nebo zbyt
ková vegetace a/nebo výskyt druhů v zájmu Společenství

6530

* Finsko-skandinávské louky s dřevinami

90.

Lesy boreální Evropy

9010

* Západní tajga

9020

* Finsko-skandinávské hemiboreální přirozené staré listnaté
lesy (rody Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus nebo Ulmus) bohaté
na epifity

90 30

* Přirozené lesy ve stadiu primární sukcese na vyzdviženém
mořském pobřeží

9040

Severské subalpínské/subarktické lesy s břízou
(Betula pubescens ssp. czerepanovii)

7. VRCHOVIŠTĚ. R \ S E L I N I S T E A MOČÁLY
71.

Rašeliníková kyselá rašeliniště

7110

* Aktivní vr-.hoviště

7120

Degradovaná vrchoviště dosud schopná přirozené obnovy

7130

Povrchová rašeliniště (* pouze aktivní)

7140

Přechodová rašeliniště a třasoviska

7150

Proláklinv n i rašelinném podloží (Rhynchosporion)

9050

Finsko-skandinávské smrčiny (Picea abies) s bohatou bylin
nou vegetací

7160

Finsko-skandinávské prameny a pramenité močály bohaté
na mineráln.' látky*

9060

Jehličnaté lesy na ledotokových mořenových valech nebo
s nimi spojené

72.

Vápenitá sla:iništé

9070

Finsko-skandinávské pastviny porostlé dřevinami

7210

* Vápenité slatiny s Cladium mariscus a společenstvem Caricion davallunae

9080

* Finsko-skandinávské listnaté bažinaté lesy

7220

* Prameništi s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

91.

Evropské lesy mírného pásu

9110

Bučiny typu Luzulo-Fagetum

9120

Atlantské acidofilní bučiny s cesmínou (Ilex spp.) a příleži
tostné i s tisem (Taxus spp.) v křovinncm patře (Quercion
robori-petraeae nebo Ilici-Fagenion)

pýřitou

7230

Bazická slatiniště

7240

* Alpínská pionýrská společenstva svazu Caricion bicolorisatrofuscae

73.

Boreální močály

9130

Bučiny typu Asperulo-Fagetum

7310

* Bažiny Aapa

9140

Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer spp.)
a šťovíkem (Rumex arifolius)

7320

* Palsové bažiny

9150

Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)

9160

Subatlantské a středoevropské doubravy a dubohabrové
lesy (Carpinion betuli)

8. SKALNÍ STANOVIŠTĚ A JESKYNĚ
81.

Sutě

8110

Křemičité suti horského až sněžního stupně (Androsacetalia
alpinae a Gdeopsietalia ladani)

9170

Dubohabrové lesy typu Galio-Carpinetum

9180

* Lesy typu Tilio-Acerion na svazích, sutích a ve stržích

8120

Vápencové suti horského až alpínského stupně (Thlaspietea
rotundifolii)

9190

Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na
písčitých rovinách

8130

Suti západního středomoří a teplomilné suti

91A0

8140

Suti východního Středomoří

8150

Křemičité si.ti středoevropských vysočin

8160

* Středoevropské vápencové suti pahorkatinného a hor
ského stupně

82.

Skalní svah) s chasmofytní vegetací

8210

Vápencové skalní svahy s chasmofytní vegetací

8220

Křemičité skalní svahy s chasmofytní vegetací

8230

Křemičité skály s pionýrskou vegetací (Sedo-Scleranthion
nebo Sedo albi-Veronicion dillenii)

8240

* Vápencové .chodníky'

8 3.

Ostatní skalní stanoviště

8310

Jeskyně nep rístupné veřej nosti

8320

Staré zakrslé doubravy s druhy rodů llex a Blechnum na
Britských ostrovech

91B0

Teplomilné jasanové lesy s jasanem úzkolistým (Fraxinus
angustifolia)

91C0

* Kaledonské (skotské) lesy

9IDO

* Rašelinné lesy

91E0

* Luzní lesy s olší lepkavou (Alnus glutinosa) a jasanem zte
pilým (Fraxinus excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanac. Salicion albae)

91F0

Břehové smíšené lesy s Quercus robur, Ulmus laevis a Ulmus
minor. Fraxinus excelsior nebo Fraxinus angustifolia podél
velkých řek (Ulmenion minoris)

91G0

* Panonské dubohabrové lesy s Quercus petraea a Carpimjs
betulus

91 HO

* Panonské sípákové doubravy s Quercus pubescens

9110

* Eurosibiřské stepní doubravy (Quercus spp.)

Lávová pole a přírodní prohlubně

91J0

* Tisové lesy (Taxus baccatat na Britských ostrovech

8330

Jeskyně zcela nebo částečně pod mořskou hladinou

91K0

Ilyrské lesy s Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)

8340

Stálé ledovce

91L0

Ilyrské dubohabrové lesy (Erythronio-carpinion)

680
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91M0 Panonsko-balkinské doubravy s dubem cedrem a dubem
zimním

9420

Alpínské lesy s modřínem opadavým (Larix deádua) a/nebo
limbové lesy s druhem Pinus cembra

91 NO ** Kraviny panonských vnitrozemských
(Junipero-Populetum albae)

9430

Subalpínské a horské blatkové lesy s druhem Pinus unánata
(* na sádrovcích nebo pískovcích)

95.

Středomořské a makaronéské horské jehličnaté lesy

9510

* Jižní apeninské jedlové lesy s jedlí bělokorou Abies alba

9520

Jedlové lesy s jedb' španělskou Abies pinsapo

9530

* Submediteránní bory s endemickou borovicí černou

91 PO

písečných

dun

jedlové lesy $ jedlí svatokřížskou (Abietetum polonicum)

91Q0 Západokarpatské vápnomilné bory s borovicí lesní
91R0

Dinárské bory s borovicí lesní na dolomitech
januensis-Pinetum)

91T0

Středoevropské lišejníkové bory s borovicí lesní

91U0

Sarmatské stepní bory

9IVO

Dácké bučiny (Symphyto-Fagion)

9540

Středomořské bory s endemickou borovicí mesogejskou

92.

Středomořské opadavé lesy

9550

Kanárské endemické bory

9210

* Apeninské bučiny s tisem (Taxus spp.) a cesmínou (ílcx
spp.)

9560

* Endemické lesy s jalovcem IJuniperus spp.)

9220

* Apeninské bučiny s jedlí bělokorou (Abies alba) a bučiny
s jedb' Abies nebrodensis

9570

Lesy s Telraclinis articulata

9230

Galicijsko-partugalské
a Quercus pyrenaica

9580

Středomořské tisové lesy s Taxus baccata

9590

* Lesy s Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)

9240

Iberské doubravy s druhy Quercus faginea a Quercus canariensis

9250

Doubravy s dubem Quercus trojana

9260

Kaštanovníkové lesy Castanea sativa

9270

Helénské bučiny s jedlí Abies borisii-regis

9280

Doubravy s dubem uherským Quercus frainetto

9290

Lesy s Cupressus (Acero-Cupression)

doubravy

(Genisto

s druhy Quercus róbur

92A0 Galeriové lesy s druhy Salix alba a Populus alba
92B0

Břehové porosty na středomořských vodních tocích
s periodickým průtokem s pěnišníkem Rhododendron ponticum, druhy rodu Salix a jinými druhy

92C0

Lesy s plataAem východním (Platanus oríentalis) a ambroní
LUpňdambar orientalis (Platanion oríentalis)

92DO Jižní břehové galeriové lesy a houštiny (Nerio-Tamaricetea
a Securinegion tinctoriae)
93.

Středomořské tuholisté lesy

9310

Egejské doubravy s druhem Quercus brachyphylla

9320

Olivovníkové a rohovníkové lesy (Olea spp., Ceratonia spp.)

9330

Doubravy s dubem korkovým

9340

Doubravy s druhy Quercus ilex a Quercus rotundifolia

9350

Doubravy s dubem Quercus macrolepis

9360

* Makronéské vavřínové lesy (s druhy rodů Laurus, Ocotea)

9370

* Palmové háje s datlovníkem (Phoenix spp.)

9380

Cesmínové lesy s llex aquifolium

9390

* Kráviny a nízké lesy s Quercus alnifolia

93AO Lesy s Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)
94.

Horské jehličnaté lesy mírného pásu

9410

AcidoBlní smrčiny horského až subalpínského výškového
stupně (Vaccinio-Piceetea)

(') .Interpertační příručka evropských stanovišť, znění EUR 15/2
přijaté Výborem pro stanoviště dne 4. října 1999 a .Změny
••Interpretační příručky evropských stanovišť* s ohledem na
rozšíření EU' (Hab. 01/11b rev. 1) přijaté Výborem pro stano
viště dne 24. dubna 2002 po písemné konzultaci Evropské
komise, generálního ředitelství pro životní prostředí.

PŘÍLOHA II
DRUHY ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN V Z Á J M U SPOLEČENSTVÍ,
JEJICHŽ OCHRANA VYŽADUJE VYHLÁŠENÍ
ZVLÁŠTNÍCH
OBLASTÍ OCHRANY

Výklad

a)

Příloha II navazuje na přílohu I při vytváření souvislé sítě
zvláštních území ochrany.

b)

Druhy uvedené v této příloze jsou označeny:

c)

—

jménem druhu nebo poddruhu, nebo

—

souborem všech druhů náležejících k vyššímu taxonu
nebo jeho určité částí. Zkratka ,spp.' za názvem čeledi
nebo rodu se používá k označení všech druhů patřících
do příslušné čeledi nebo rodu.

Symboly

Hvězdička (*) před jménem druhu označuje prioritní druh.

Většina druhů zařazených do této přílohy je zařazena rovněž
do přílohy IV. Jestliže je druh zařazen do této přílohy a neob
jevuje se v příloze IV ani V, následuje za jeho druhovým jmé
nem symbol (o); jestliže druh zařazený v této příloze je zařa
zen také v příloze V, avšak není zařazen v příloze IV, za jeho
jménem následuje symbol (V).
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CARNIVORA
Canidae

SAVCI

* Alopex lagopus

INSECTIVORA

* Canis lupus (s výjimkou estonské populace; řecké populace:
pouze populace jižně od 39. rovnoběžky: španělské populace:
pouze populace jižně od Duera; lotyšské, litevské a finské
populace).

Talpidae
Galemys pyrenacus

Ursidae
CHIROPTERA

* Ursus arctos (s výjimkou estonské, finské a švédské populace)

Rhinolophidae
Mustelidae
Rhinolophus blasii
Rhinolophus ewyale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus mehehň
Vespertilionidae

* Gulo gulo
Lutra lutra
Mustela eversmannii
* Mustela lutreola
Felidae

Barbastella barbastellus

Lyruc Iyruc (s výjimkou estonské, lotyšské a finské populace)

Miniopterus schreibersi

* Lynx pardinus

Myotis bechsteini
Myotis bfythii
Myotis capaccinii
Myotis dasycneine
Myotis emargimtus

Phocidae
Hálichoerus grypus (V)
* Monachus monachus
Phoca hispida bottnica (V)
* Phoca hispida saimensis

Myotis myotis
Phoca vitulina (V)
Pteropodidae
ARTIODACTYLA
Rousettus aegiptiacus
Cervidae
RODENTIA
* Cervus elaphus corsicanus
Sciurídae
* Marmota mannota latirostris
* Pteromys volans (Scwropterus russicus)
Spermophilus citellus (Cttellus átelka)
* Spermophilus susíkus (CiteUus susticus)
Castoridae
Castor jiber (s výjimkou estonské, lotyšské, litevské, finské
a švédské populace)
Microtidae
Microtus cabrerae
* Microtus oeccnomus armicola
* Microtus oeccnomus mehehň
Microtus tatricus
Zapodidae
Sicista subtilis

Rangifer tarandus fennicus (o)

Bovidae
* Bison bonasus
Capra aegagrus (přirozené populace)
* Capra pyrenaica pyrenaica
Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (přirozené
populace na Korsice a Sardinii)
Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)
* Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)
Rupicapra rupicapra balcanka
* Rupicapra rupicapra tatrica
CETACEA
Phocoena phocoena
Tursiops truncatus
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PLAZI

* Salamandra aurorae (Salamandra atra aurorae)

CHELONIA (TESTUDINES)

Salamandrina terdigitata

Testudinidae
Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo marginata
Cheloniidae
* Caretta caretta
* Chelonia mydas
Emydidae

Triturus carnifex (Triturus cristatus camifex)
Tríturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)
Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)
Triturus karelinii (Triturus cristatus fearelmii)
Triturus montandoni
Proteidae
* Próteus anguinus
Plethodontidae

Emys orbicularis

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

Mauremys caspica

Hydromantes (Speleomantes) flavus

Mauremys leprosa

Hydromantes (Speleomantes) genei

SAURIA
Lacertidae
Lacerta bonnali (Lacerta monticola)

23.9.2003

Hydromantes (Speleomantes) imperialis
Hydromantes (Speleomantes) strinatii
Hydromantes (Speleomantes) supramontes

Lacerta monticola

ANURA

Lacerta schreiberi

Discoglossidae

Gallotia galloti insulanagae

* Afytes muletensis

* Gallotia simonyi

Bombina bombina

Pódarcis liljórdi

Bombina variegata

Poaami pityusensís

Discoglossus galganoi (včetně Discoglossus jeanneae')

Scincidae
Chaládes simonyi (Chaládes occidentalis)
Gekkonidae
Phyllodactylus europaeus
OPHIDIA (SERPENTES)
Colubridae
* Coluber cypriensis
Elaphe quatuorlineata

Discoglossus montalentii
Discoglossus sardus
Ranidae
Rona latastei
Pelobatidae
* Pelobates juscus insubricus
RYBY
PETROMYZONIFORMES

Elaphe situla
* Natrix natrix cypriaca

Petromyzonidae
Eudontomyzon spp. (o)

Viperidae
* Macrovipera schtyeizeri (Vipera lebetina schweizeri)

Lampetra jluviatilis (V) (s výjimkou finské a švédské populace)

Vipera ursinii (s výjimkou Vipera ursinii rakosiensis)

Lampetra planěn (o) (s výjimkou estonské, finské a švédské
populace)

" Vipera ursinii rakosiensis

Lethenteron zanandreai (V)

OBOJŽIVELNÍCI

Pelromyzon marinus (o) (s výjimkou švédské populace)

CAUDATA

ACIPENSERIFORMES

Salamandridae

Acipenseridae

Chioglossa lusitanica

* Acipenser naccarii

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

* Acipenser sturio

23.9.2003
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CLUPEIFORMES

Rutilus macrólepidotus (o)

Clupeidae

Rutilus lemmingii (o)
Rutilus jřisii meidingeri (V)

Alosa spp. (V)

Rutilus albumoides (o)

SALMONIFORMES

Scardinius graecus (o)

Salmonidae
biucho hucho (přirozená populace) (V)

Cobitidae
Cobitis elongata (o)

Salmo macrostigma (o)

Cobitis taenia (o) (s výjimkou finské populace)

Salmo marmoraius (o)
Salmo salar (poaze ve sladkých vodách) (V) (s výjimkou finské
populace)
Coregonidae

Cobitis trichonica (o)
Misgurnus fossilis (o)
Sabanejewia aurata (o)

* Coregonus oxy hynchus (anadromní populace v určitých oblas
tech Severního moře)
r

Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata a Cobiíis conspersa)
SILURIFORMES

Umbridae

Siluridae

Umbra krameri 10)

Silurus aristotelis (V)

CYPRINIFORMES

ATHERINIFORMES

Cyprinidae
Alburrtus albidus (o) (Alburnus vulturius)

Cv^rinodontidae

Anaecypris hispcnica

Aphanius iberus (o)

Aspius aspius (\") (s výjimkou finské populace)

Aphanius fasciatus (o)

Barbus comiza (V)

* Valenáa hispanica

Barbus meridionilis (V)

* Valencia letourneuxi (Valenría hispanica)

Barbus plebejus \)

PERCIFORMES

Chalcalburnus chjilcoides (o)
Chondrostoma gmei (o)

Percidae
Gymnocephalus baloni

Chondrostoma lusitanicum (o)

Gymnocephalus schraetzer (V)

Chondrostoma potylepis (o) (včetně C. willkommi)
Chondrostoma soetta (o)
Chondrostoma

toxostoma

(o)

Zingel spp. ((o) s výjimkou Zingel asper a Zingel zingel (V))
Gobiidae

Gobio albipinnatus (o)

Knipowitschia (Padogobius) panizzac (o)

Gobio kessleri (c)

Padogobius nigricans (o)

Gobio uranoscopus (o)

Pomatoschistus canestrini (o)

lberocypris palaciosi (o)
* Ladigesocypris ghigii (o)
Leuciscus lucumonis (o)
Leuciscus souffia (o)

SCORPAENIFORMES
Cottidae
Cottus gobio (o) (s výjimkou finské populace)
Cottus petiti (o)

Pelecus cultratus (V)
BEZOBRATLÍ

Phoxinellus spp. (o)
* Phoxinus percnurus

ČLENOVCI

Rhodeus sericeus amarus (o)

CRUSTACEA

Rutilus pigus (V)

Decapoda

Rutilus rubilio (o)

Austropotamobius pallipes (V)

Rutilus arcasii (o)

* Austropotamobius torrentium (V)
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Lepidoptera

Isopoda
* Armadillidium ghardalamensis

Agriades glandon aauilo (o)
Arytrura musculus

INSECTA

* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o)

Coleoptera
Agathidium pukhelhan (o)
Bolbélasmus unicornis
Boros Schneideři (o)
Buprestis splendens
Carabus hampei
Carabus hungaricus
* Carabus menetriesi pacholci
* Carabus oiympiae
Carabus variolosus
Carabus zawadszkii
Cerambyx cerdo
Corticaria planula (o)
Cucujus cinnaberinus
Dorcadion fuhum cervae

Catopta thrips
Chondrosoma jiduciarium
Clossiana improba (o)
Coenonympha oedippus
Colias myrmidone
Cucullia mixta
Dioszeghyana scbmidúi
Erannis ankeraria
Erebia calcaria
Erébia christi
Erebia medusa polaris (o)
Eriogaster catax
Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o)
Gfyphipterix loricatella

Duvalius gebhardti

Gortyna borelii lunata

Duvalius hungaricus

Graellsia isabellae (V)

Dytiscus Iatissimus

Hesperia comma catena (o)

Graphoderus bilineatus

Hypodryas maturna

Leptodirus hochenwarti

Leptidea morsei

Limoniscus viólaceus (o)

Lignyoptera Jumidaria

Lucanus cervus (o)

Lycaena dispar

Macroplea pubipennis (o)

Lycaena helle

Mesosa myops (o)

Maculinea nausithous

Morimusfimereuš(o)

Maculinea teleius

* Osmoderma eremita

Melanargia arge

Oxyporus mannerheimii (o)

* Nymphalis vaualbum

i

Púcmia úgúna \
* Phryganophilus ruficollis
Probaticus subrugosus
Propornacrus cypriacus
* Pseudogaurotina excellens
Pseudoseriscius cameroni
Pytho kolwensis
Rhysodes sulcatus (o)
* Rosalia alpina

Papilio hospiton
Phyllometra culminaria
Plébicula golgus
Pofymixis rufocincta isolata
Polyommatus eroides
Xeslia borealis (o)
Xestia brunneopicta (o)
* Xylomoia strix
Mantodea
Apteromantis aptera

Stephanopachys linearis (o)
Stephanopachys substriatus (o)
Xyktinus tremulicola (o)
Hemiptera
Aradus angularis (o)

Odonata
Coemgrion hylas (o)
Coenagrion mercuriale (o)
Coemgrion ornátům (o)

23.9.2003
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CoráulegasXer heros

Leiostyla cassida

Cordulegaster trinacriae

Leiostyla corneocostata

Gomphus graslinii

Leiostyla gibba

Leucorrhinia peaoralis

Leiostyla lamellosa

Lindenia tetrapbAla

* Paladilhia hungarica

Macromia splendens

Sadleriana pannonica

Ophiogomphus cecilia

Theodoxus transversalis

Oxygastra curtisi

Vertigo angustior (o)

Orthoptera
Baetica ustulata
Brachytrupes megacephalus

Vertigo genesii (o)
Vertigo geyeri (o)
Vertigo moulinsiana (o)

Isophya costata

BIVALVIA

lsophya stysi

Unionoida

Myrmecophilus baronii

Margariti/ěra durrovensis (Margaritijera margaritijera) (V)

Odontopodisma rubripes

Margariti/ěra margaritijera (V)

Paracaloptenus ciloptenoides

Unio crassus

Pholidoptera transsylvanica
Stenobothrus (Sxmobolhrodes,) eurasius

Dreissenidae
Congeria kusceri

ARACHNIDA
b) ROSTLINY
Pseudoscorpiones
PTERIDOPHYTA
Anthrenochernes stellae (o)
Aspleniaceae
MĚKKÝŠI
Asplentum jahandiezii (Litard.) Rouy
GASTROPODA
Anisus vorticului
Caseolus calculw-

Rouy Asplenium adulterinum Milde
Blechnaceae
Woodwardia radicans (L.) Sm.

Caseolus commixta
Caseolus sphamda
Chilostoma bancticum
Discula leacockiana
Discula tabellatc
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomálacus maculosus
Geomitra moniziana
Gibbula nivosa

Dicksoniaceae
Culcita macrocarpa C. Presl

Dryopteridaceae
Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kuráta
* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.
Dryopterisfragans(L.) Schott
Hymenophyllaceae
Trichomanes speciosum Willd.

Isoetaceae

* Helicopsis striata austriaca (o)

Isoetes boryana Durieu

Hygromia kovacsi

Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

Uiomela (Helix) subplkata

Marsileaceae

Lampedusa imitatrix

Marsilea batardae Launert

* Lampedusa nu-litensis

Marsilea quadrifolia L.

Leiostyla abbrev.ata

Marsilea strigosa Willd.
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* Campanula

sabatia De

Not.

Botrychium simplex Hitchc.

* Campanula serrata (Kit.) Hendrych

Ophioglossum

Campanula

pótyphyUum A. Braun

zoysii Wulfen

Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva

GYMNOSPERMAE

JasUme lusitanica A.

Pinaceae
* Ábies nebroáensis (Lojac.) Mattei

DC.

Caryophyllaceae
Arenaria áliata L. subsp. pseudofrigida Ostenf. & O.C. Dahl

ANGIOSPERMAE

Arenaria humifusa Wahlenberg

Alismataceae

* Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter

* Aíisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.
Caldesia parnassifólia (L.) Pari.
Luronium natans (L.) Raf.

* Cerastium abinifolium

Dianthus

Leucojum nicaeense Ard.

Tausch

arenarius L subsp. arenarius

* Dianthus

Narássus

asturiensis (Jordán) Pugsley

Narássus

calcicola Mendonca

Narássus

cyclamineus

DC.

Narássus fernandesii G. Pedro

humilis (Cav.) Traub

* Narássus nevadensis Pugsley
Narássus pseudonarássus

Cháter & Halliday

Cerastium dinaricum G.Beck & Szysz.

AmaryUidaceae

Narássus

Arenaria provináalis

L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes

Narássus

scaberulus Henriq.

Narássus

triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. k. Webb.

Narássus

viridiflarus Schousboe

Dianťhus

arenarius subsp. bohemicus (Novák) O.Schwarz

ántranus

Boiss. & Reuter subsp. ántranus

Boiss. &

Reuter
* Dianthus

diutinus Kit.

* Dianthus

lumnitzeri Wiesb.

Dianthus marizii (Samp.) Samp.
* Dianthus

moravicus Kovanda

* Dianthus

nitidus Waldst. et Kit.

Dianthus plumarius subsp. regis-stephani (Rapcs.) Baksay
Dianthus

rupicola Biv.

* Gypsophila papillosa P. Porta
Herniaria algarvica Chaudhrí

Asclepiadaceae
Vincetoxicum pantxonicum (Borhidi) Holub

* Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierá Gamis
Herniaria lusitanica (Chaudhrí) subsp. berlengiana Chaudhrí

Boraginaceae

Herniaria maritima Link

* Anchusa

crispa Yiv.

russicum J.F.Gemlin
* Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes
Myosoús

lusitanica Schuster

Myosotis

rehsteineri Wartm.

Myosotis retusi/blia R. Afonso
Omphalodes

kuzinskyanae Willk.

* Omphalodes líttoralis Lehm.
* Onosma

tornensis Javorka

Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci
* Symphytum

Campanulaceae
Adenophora

* Minuortia smejkalii Dvořákova
Moehringia

lateriflora (L.) Fenzl.

Moehringia

tommasinii Marches.

Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl
Petrocoptis grandiflora Rothm.

Petrocoptis montsicáana

O. Bolos & Rivas Mart.

Petrocoptis pseudomscosa Fernandez Casas
Silene jurcata Rafin. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters

* Silene hicesiae Brullo & Signorello
Silene hifacensis Rouy ex Willk.

cycíadense Pawl.

* Silene holzmami Heldr. ex Boiss.

,

Silene longiália (Brot.) Otth.

lilifolia (L.) Ledeb.

Silene mariana Pau

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.

* Silene orphanidis Boiss

* Campanula

* Silene rothmaleri Pinto da Silva

bohemica Hrubý

* Campanula gélida Kovanda

* Silene velutina Pourret ex Loisel.
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Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto

* Bassia (Kochux) saxicola (Guss.) A . ) . Scott

Crepis pusilla (Sommier) Merxmiiller

* Cremnophyton lanfrancoi Brullo et Pavone

Crepis tectorum L. subsp. nigrescens

* Salicornia vemta Pignatti & Lausi

Erigeron jrigidus Boiss. ex DC.
* Helichrysum melitense (Pignatti) Brullo et al

Cistaceae
Cistus palhinhat Ingram

Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.

Halimium verticillatum (Brot.) Sennen

Hyoseris frutescens Brullo et Pavone

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday

* Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.

Helianthemum laput-jělis Boiss.

* jurinea fontqueri Cuatrec.

* luberaňa major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira

* Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.

Compositae

Leontodon boryi Boiss.

* Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter
Artemisia campestris L. subsp. bottnka A.N.
Kindb.

Lundstróm ex

* Artemisia granatensis Boiss.
* Artemisia lacirúata Willd.
Artemisia oelaruíica (Besser) Komaror
* Artemisia pancicii (Janka) Ronn.
* Aster pyrenaeitf Desf. ex DC
* Aster sorrentir.ii (Tod) Lojac.
Carlina onopordi/blia Besser
* Cardům myriacanthus Salzm. ex DC.
* Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal
* Centaurea alba L. subsp. pňnceps (Boiss. & Heldr.) Gugler
* Centaurea aka-nanlis T.Georgiadis & G.Chatzikyríakou
* Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek)
Dostal
* Centaurea baUarica J. D. Rodriguez
* Centaurea borjae \'aldes-Berm. & Rivas Goday
* Centaurea átricolar Font Quer
Centaurea coryrr.bosa Pourret
Centaurea gadorensis G. Blanca

* Leontodon siculus (Guss.) Finch & Seli
Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link
Ligularía sibirica (L.) Cass.
* Palaeocyanus crassifolius (Bertoloni) Dostal
Santolina impressa Hoffmanns. & Link
Santolina semidentata Hoffmanns. & Link
Saussurea alpina subsp. esthonica (Baer ex Rupr) Kupffer
* Senecio elodes Boiss. ex DC.
Senecio jacobea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter
* Serratula lycopi/ólia (Vili.) A.Kern
Tephroseris longifolia (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. moravica
Convolvulaceae
* Convobmlus argyrothamnus Greuter
* Convobmlus femandesii Pinto da Silva & Těles
Cruciferae
Alyssum pyrenaicum Lapeyr.
* Arabis

kennedyae

Arabis sadina (Samp.) P. Cout.

* Centaurea horúda Badaro
Arabis

* Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.
Centaurea kartschiana Scop.
* Centaurea lactiflora Halacsy

Meikle

scopoliana

Boiss

* Biscutella neustríoca Bonnet
Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.
Boleum asperum (Pers.) Desvaux

Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy)
Dostál

Brassica glabrescens Poldini

* Centaurea nieáeri Heldr.

Brassica hilarioms Post

* Centaurea peucedanifólia Boiss. & Orph.

Brassica insularis Moris

* Centaurea pinnata Pau

* Brassica macrocarpa Guss.

Centaurea pubňmta (G. Blanca) G. Blanca

Braya linearis Rouy

Centaurea rothmalerana (Arěnes) Dostál

* Cochlearía polonica E.Frohlich

Centaurea vitentna Mariz

* Cochlearia tatrae Borbas

Cirsium bracrryaphalum Juratzka

* Coincya rupestris Rouy

* Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.

* Coronopus navasii Pau

rol
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Crambe tataria Sebeok
Dipbtaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo
* Dipbtaxis siettiana Maire

Globulariaceae
* Gbbvdaria stygia Orph. ex Boiss.
Gramineae

Dipbtaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.

Arctagrostis latifoHa (R. Br.) Griseb.

Draha cacuminum Elis Ekman

Arctophilafidva(Trin.) N. J. Anderson

Draha cinerea Adams

Avenula hackelii (Henriq.) Holub

Erucastrum palustre (Pirona) Vis.

Bromus grossus Desf. ex DC.

* Erysimum pieninicum (Zapal.) PawI.

Calamagrostis chafybaea (Laest.) Fríes

* Iberis arbuscula Runemark

dnna latifolia (Trev.) Griseb.

Iberís procumbens Lange subsp. miarocarpa Franco & Pinto da
Silva

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl

* Jonopsidium acaule (Desf.) Reichenb.
Jonopsidium savianum (Caruel) Balí ex Arcang.
Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho) Franco & P. Silva (Coincya cintrana (P. Cout.)
Pinto da Silva)
Sisymbrium cavaniUesianum Valdes & Castroviejo
Sisymbrium supinum L.
Thlaspi jankae AXern.
Cyperaceae

Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.
Festuca durbtagana Franco & R. Afonso
Festuca elegans Boiss.
Festuca henriquesii Hack.
Festuca summilusitana Franco & R. Afonso
Gaudinia hispanica Stače & Tutin
Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva
Micropyropsis tuberosa Romero — Zarco & Cabezudo
* Poa riphaea (Ascher et Graebner) Fritsch

Carex hobstoma Drejer

Pseudarrherumerum palkns (Link)). Holub

* Carex panormitana Guss.

Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.

Eleocharis camblica Koch

Puccinellia pungens (Pau) Paunero

Dioscoreaceae
* Borderea chomrdii (Gaussen) Heslot
Droseraceae
Aldrovanda vesiaiosa L.

23.9.2003

* Stipa austroitaUca Martinovsky
* Sripa bavarica Martinovsky & H. Scholz
* Stipa styriaca Martinovsky
* Stipa veneta Moraldo
* Stipa zalesskii Wilensky

Elatinaceae

Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman

Ehtíne gussonei (Sommier) Brullo et al
Grossulariaceae
Ericaceae

* Ribes sardoum Martelli

Rhododendron haeum Sweet
Hippuridaceae
Euphorbiaceae

Hippuris tetraphyUa L. Fil.

* Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann
Eurphorbia transtagana Boiss.

Hypericaceae
* Hypericum aáferum (Greuter) N.K.B. Robson

Gentianaceae
Iridaceae
* CentauriumrigualiiEsteve
* Centaurium somedanum Lainz
Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet
GentianeUa anglica (Pugsley) E. F. Warburg
* GentianeUa bóhemica Skalický
Geraniaceae
* Erodium astragabides Boiss. & Reuter

Crocus cyprius Boiss. et Kotschy
Crocus hartmannianus Holmboe
Glodiolus palustris Gaud.
Iris aphylla L. subsp. hungarica Hegi
Iris humilis Georgi subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) A. et
D. Love
Juncaceae

Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco

Juncus vahatus Link

* Erodium mpicola Boiss.

Luzula arctica Blytt

23.9.2003

Úřední věstník Evropské unie

Labiatae

Hyacinthoides vicenlina (Hoffmans. & Link) Rothm.

Dracocephalum austriacum L.

* Muscari gussonei (Pari.) Tod.

* Miaorneria tatgetea P. H. Davis

Scilla litardierei Breist.

Nepeta dirphya Boiss.) Heldr. ex Halacsy

* Scilla morrisit Meikle

* Nepeta sphaáotica P. H. Davis

Tulipa cypňa Stapf

Origanum dictamnus L.
Phlomis brevibracteata Turril
Phlomis cypňa Post
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Linaceae
* Linum dolomiticum Borbas
* Linum muelleri Moris (Linum maňtimum muelicri)

Salvia veneris Hedge
Sideňtis cypria Post
Sideriús incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga
Sideritis javalarrbrensis Pau
Sideritis serrata Cav. ex Lag.
Teucrium lepicephalum Pau
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday
* Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link
Thymus carnosus Boiss.

Lvthraceae
* Lythrum flexuosum Lag.
Malvaceae
Kostcletzfeya pentacarpos (L.) Ledeb.
Najadaceae
Najas/lcxilis (Willd.) Rostk. & W.I.. Schmidt
Na/as tenuissima (A. Braun) Magnus
Orchidaceae

* Thymus lotoaphalus G. López & R. Morales (Thymus cephalotos
L.) '
Leguminosae

Anacamptis urvilleana Sommier et Caruana Gatto
Calypso bulbosa L.

Anthyllis hystrv: Cardona. Contandr. & E. Sierra

* Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.

* Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge

Cypripedium calceolus L.

* Astragalus aquilanus Anzalone

G^TnnigritcIla runei Teppner & Klein

Astragalus centralpinus Braun-Blanquet

Himantoglossum adriaticum Baumann

* Astragalus macrocarpus DC. subsp. lejkarensis

Himantoglossum caprinum (Bieb.) V.Koch

* Astragalus rruritimus Moris

Liparis Ioeselii (L.) Rich.

Astragalus tremolsianus Pau

* Ophrys kotschyi H.Fleischm. et Soo

* Astragalus verucosus Moris

* Ophrys lunulata Pari.

* Cytisus aeoliais Guss. ex Lindl.

Ophrys mřlitensis (Salkowski) j et P Devillers-Terschuren

Genista doryoiiřblia Font Quer
Genista holopeula (Fleischm. ex Koch) Baldacci
Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco

Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten
Orobanchaceae
Orobanche densiflora Salzmann ex Reuter in DC.

* Ononis hackelii Lange
Trifolium saxatle All.
* Vida bi/oiiolata J.D. Rodriguez
Lentibulariaceae
* Pinguicula crjstallina Sm.
Pinguicula nevcJensis (Lindb.) Casper
Liliaceae
Allium grosii Font Quer
* Androcymbium rechingeri Greuter

Paeoniaceae
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.
Paeonia clusii F.C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis
Paeonia officinális L. subsp. banatica (Ráchel) Soo
Paeonia parnassica Tzanoudakis
Palmae
Phocnix theophrosti Greuter
Papaveraceae

* Asphodelus bemo-rainhae P. Silva

Corydalis gotlandica Lidén

* Chionodoxa lochiae Meikle in Kew Bull.

Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.

Colchicum arenaňum Waldst. et Kit.

Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperborcum Nordh.
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Plantaginaceae

* Pulsatílla pratensis (L.) Miller subsp. hungarica Soo

Plantago algarbiensis Sampaio
G. Sampaio)

(Plantago bracteosa (Willk.)

* Pulsatílla slavica G.Reuss.
* Pulsatílla subslavica Futak ex Goliášova

Plantago almogravensis Franco

Pulsatílla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis
& Paegle

Plumbaginaceae

Ranunculus kykkoensis Meikle

Armeria berlengensis Daveau

Ranunculus lapponicus L.

* Armeria helodes Martini & Pold

* Ranunculus weyleri Mareš

Armeria neglecta Girard

Resedaceae

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld

* Reseda decursřva Forssk.

* Armeria rouyana Daveau
Armeria sokirolii (Duby) Godron

Rosaceae

Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter
Limonium dodartii (Girard)
(Daveau) Franco

23.9.2003

O.

Kuntze

Agrimonia pibsa Ledebour
subsp. lusitanicum

* Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana

Potentilla delphinensis Gren. & Godron
* Pyrus magyarica Terpo
Sorbus teodorii Liljefors

Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco
Limonium multi/Iorum Erben
* Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana
* Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.

Rubiaceae
Galium cracoviense Ehrend.
* Galium litorale Guss.
* Galium sudeticum Tausch

Polygonaceae

* Galium viridiflorum Boiss. & Reuter

Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.
Salicaceae
Polygonům praelo^gum Coode & Cullen
Rumex rupestris Lje Gal!

Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco
Santalaceae

Primulaceae

Thesium ebracteatum Hayne

Androsace maťhildae Levier
Aruhvsace pyrenaica Lam.
* Cyclamen fatrense Halda et Sojak
* Primula apennina Widmer
Primula carniolica )acq.
Primula nutans Georgi
Primula palinuri Petagna
Primula scandinavica Bruun
Soldanella villosa Darracq.
Ranunculaceae

Saxifragaceae
Saxifraga berica (Beguinot) D.A. Webb
Saxifraga jlorulenta Moretti
Saxifraga hirculus L.
Saxijraga osběnsis Knaben
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.
Scrophulariaceae
Anúrrhinum charidemi Lange
Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. lusitanicum
R. Fernandes

* Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. corsicum)

* Euphrasia genargentea (Feoli) Diana

Aconitum firmum (Reichenb.) Neilr subsp. moravicum Skalický

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

Adonis distorta Ten.

Linaria algarviana Chav.

Aquilegia bertolonii Schott

Linaria coutinhoi Valdés

Aquilegia kilaibelii Schott

Linaria loeselii Schweigger

* Aquilegia pyrenaica D.C. subsp. cazoriensis (Heywood) Galiano

* LinariaficalhoanaRouy

* Consolida samia P.H. Davis

Linaria jlava (Poiret) Desf.

* Delpftmium caseyi B.L.Burtt

* Linaria hellenica Turrill

Pulsarilia grandis Wenderoth

Linaria pseudalaxiflora Lojacono

Pulsatilld patens (L.) Miller

* Linaria ricardoi Cout.

23.9.2003
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NIŽŠÍ ROSTLINY

Linaria tonzigii Lona

* Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo
Odontites granatensis Boiss.
* Pedicularis sudstica Willd.

Rhinanthus oesilensis (Ronninger & Saarsoo) Vassilcz

Bryophyta
Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)

Bryhnia novae-angliae (Suli & Lesq.) Grout (o)
*

Bryoerythrophyllum

campylocarpum

(C.

Miill.) Crum.

Tozzia carpathicti VVol.

erythrophyllum machadoanum (Sergio) M. O. Hill)) (o)

Verbascum litigiosum Samp.

Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o)

Veronica micramha Hoffmanns. & Link

Cephálozia macounii (Aust.) Aust. (o)

* Veronica oetae.i L.-A. Gustavsson

Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)

Solanaceae

Dicheíyma capillaceum (Dicks) Myr. (o)

* Atropa baetica Willk.

Dicranum viride (Suli. & Lesq.) Lindb. (o)

Thymelaeaceae

Distichophyllum

carinatum Dix. & Nich. (o)

* Daphne arbuscula Celak

Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o)

Daphne petraea Leybold

Encalypta mutica (I. Hagen) (o)

* Daphne rodriguezii Texidor

Ulmaceae

Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenás (o)
Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o)

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.
Umbelliferae

Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o)
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)

* Angelica heterocarpa Lloyd

Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)

Angelica palustris (Besser) Hoffm.

* Marsupella projunda Lindb. (o)

* Apium bermejoi Llorens

Meesia longiseta Hedw. (o)

Apiutn repens (Jacq.) Lag.

Noťhothylas orbicularis (Schwein.) Suli. (o)

Athamanta cortiana Ferrarini

* Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.

Ochyraea tatrensis Vana (o)

Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o)

* Bupleurum kaiaskalae Greuter

Orthotrichum rogeri Brid. (o)
Eryngium alpinum L.

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o)
* Eryngium viviparum

Gay

Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)

* Ferula sadleriana Lebed.
Hladnikia pastir acifolia Reichenb.
* Laserpitium bngiradium

Boiss.

* Naufraga balearica Constans & Cannon

Riccia breidleri Jur. (o)
Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o)

Scapania massolongi (K. Miill.) K. Miill. (o)

* Oenanthe conioides Lange

Sphagnum pylaisii Brid. (o)

Petagnia saniculifolia Guss.

Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o)

Rouya poiygama (Desf.) Coincy

TorteUa rigens (N. Alberts) (o)

* Seseli intricatum Boiss.

DRUHY Z MAKARONÉZIE

Seseli leucospermum Waldst. et Kit
Thorella vertiállitinundata

PTERIDOPHYTA

(Thore) Briq.

Valerianaceae
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot
Violaceae
* Viola hispida Lam.
Viola jaubertianj Mareš & Vigineix
Viola rupestris ř.W. Schmidt subsp. relicta Jalas

Hymenophyllaceae
Hyrnenophyllum maderensis Gibby & Lovis

Dryopteridaceae
* Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl.

Isoetaceae
Isoetes azorica Durieu & Paiva cx Milde

(Bryo-
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Marsileaceae
* Marsilea azorica Launert & Paiva
ANGIOSPERMAE
Asclepiadaceae
Caralluma burchardii N. E. Brown
* Ceropegia chrysantha Svent.
Boraginaceae

23.9.2003

* Lactuca watsoniana Trel.
* Onopordum nogalesii Svent.
* Onorpordum carduelinum Bolle
* Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord.
Phagnalon benettii Lowe
Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt
Sventenia bupleuroides Font Quer
* Tanacetum ptarmidflorum Webb & Berth

Echium candicans L. fil.
* Echium gentianoides Webb & Coincy
Myosotis azorica H. C. Watson
Myosotis maritima Hochst. in Seub.
Campanulaceae
* Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer
Musschia aurea (L. f.) DC.
* Musschia wollastonii Lowe
Caprifoliaceae

Convolvulaceae
* Convohmlus caput-medusae Lowe
* Convohnúus lopez-socasii Svent.
* ConvoWulus massonii A. Dietr.
Crassulaceae
Aeonium gomeraense Praeger
Aeonium saundersii Bolle
Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.
Monanthes wildpretii Banares & Scholz

* Sambucus palmensis Link

Sedům brissemoretii Raymond-Hamet

Caryophyllaceae
Spergularia azorica (Kindb.) Lebel

Celastraceae
Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.

Chenopodiaceae

Beta patula Ait.
Cistaceae
Cistus chinamadensis Banares & Romero
* Helianthemum bystropogophyllum Svent.
Compositae
Andryala cúthmifolia Ait.
* Argyranthemum lidii Humphries
Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.

Cruciferae
* Crambe arborea Webb ex Christ
Crambe laevigata DC. ex Christ
* Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.
* Parolinia schizogynoides Svent.
Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe
Cyperaceae
Carex malato-belizii Raymond
Dipsacaceae
Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes
Ericaceae
Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb
Euphorbiaceae

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries
* Euphorbia handiensis Burchard
* Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis
Euphorbia lambii Svent.
Atractylis preauxiana Schultz.
Euphorbia stygiana H. C. Watson
Calendula maderensis DC.
Cheirolophus duráftii (Burchard) Holub
Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub
Chrirolophus junonianus (Svent.) Holub

Geraniaceae
* Geranium maderense P. F. Yeo
Gramineae

Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.

Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.

Cirsium latifolium Lowe

Phalaris maderensis (Menezes) Menezes

Helichrysum gossypinum Webb

Globulariaceae

Helichrysum monogynum Burtt & Sund.

* Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel

Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack

* Globularia sarcophylla Svent.

23.9.2003
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Polygonaceae

* Sideritis cystosiphon Svent.
* Siderilis discohr (Webb ex de Noe) Bolle
Sideritis infernalis Bolle

Rumex azoricus Rech. fil.
Rhamnaceae
Frangula azorica Tutin

Sideritis marmo~ea Bolle
Rosaceae
Teucrium abutiloides L'Hér.
* Bencomia brachystachya Svent.
Teucrium bexonicum L'Her.
Bencomia sphaerocarpa Svent.
Leguminosae

* Chamaemeles coriacea Lindl.

* Anagyňs latifolia Brouss. ex. Willd.
Anthyllis lemanniana Lowe

Dendriopoterium pulidoi Svent.
Marceteíla maderensis (Born.) Svent.

* Dorycnium spectabile Webb & Berthel
Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillcf.) Franco
* Lotus azoricus P. W. Ball
Sorbus maderensis (Lowe) Dode
Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis
* Lotusfeunfeelii(E. Chueca) D. Bramwell & al.
* Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
* Teline salsoloides Areo & Acebes.
Vicia dennesiana H. C. Watson

Santalaceae
Kunkeliella subsueculenta Kammer
Scrophulariaceae
* Euphrasia azorica H.C. Watson
Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.

Liliaceae
* Androcymbiun psammophilum Svent.

* Isoplexis chalcantha Svent. & 0'Shanahan

Scilla maderensii Menezes

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

Semele maderensis Costa

Odontites holliana (Lowe) Benth.
Sibthorpia peregrina L.

Loranthaceae
Arteuthobium azoricum Wiens & Hawksw.

* Solanum lidii Sunding

Myricaceae
* Myriui rivos-riarrinezii Santos.

Umbelliferae
Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease

Oleaceae
Jasmínům jzoňcum

Solanaceae

L.

Piaonia azorica (Tutin) Knobl.
Orchidaceae
Goodyera macrophylla Lowe
Pittosporaceae
* Pittosporum amaceum Dryand. ex. Ait.

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel
Chaerophyllum azoricum Trelease
Ferula Iatipinna Santos
Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.
Monizia edulis Lowe
Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.
Sanicula azorica Guthnick ex Seub.

Plantaginaceae
Plantago malatc-belizii Lawalree
Plumbaginaceae

Violaceae
Viola paradoxu Lowe
NIŽŠÍ ROSTLINY

* Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze
Limonium dendroides Svent.

Bryophyta

* Limonium spezabile (Svent.) Kunkel & Sunding

* Echinodium spinosum (Mitt.) )ur. (o)

* Limonium sveitenii Santos & Fernandez Galvan

* Thamnobryum fernandesii Sergio (o)"
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Přílohy IV a V se nahrazují těmito přílohami:

Microtus oeconomus arenicola

„PŘÍLOHA IV

Microtus oeconomus mehefyi

DRUHY Ž I V O Č I C H Ů A ROSTLIN V Z Á J M U
SPOLEČENSTVÍ, KTERÉ V Y Ž A D U J Í
PŘÍSNOU OCHRANU
Druhy uvedené v této příloze jsou označeny:
—

jménem druhu nebo poddruhu, nebo

—

souborem všech druhů náležejících k vyššímu taxonu nebo
jeho určité části.

Zkratka ,spp.' za názvem čeledi nebo rodu se používá k označení
všech druhů patřících do příslušné čeledi nebo rodu.
a) ŽIVOČICHOVÉ
OBRATLOVCI

23.9.2003

Microtus tatricus"
Zapodidae
Sicista betulina
Sicista subtilis
Hystricidae
Hystrix cristata
CARNIVORA
Canidae
Alopex lagopus
Canis lupus (s výjimkou řeckých populací severně od 39. rov
noběžky; estonské populace, španělské populace severně od
Duera; lotyšské, litevské, polské, slovenské populace a finské
populace uvnitř oblasti péče o soby ve smyslu paragrafu 2 fin
ského zákona č. 848/90 ze dne 14. září 1990 o péči o soby)

SAVCI

INSECnVORA
Erinaceidae
Erinaceus algirus

Ursidae
Ursus arctos

Sorícidae
Crocidura canariensis
Croádura skula

Mustelidae
Lutra lutra

Talpidae

Mustela eversmanii

Galanys pyrenaicus
M1CROCHIROPTERA
Všechny druhy

Mustela lutreola
Felidae
Felis sihestris

MEGACHIROPTERA

Lynx lynx (kromě estonské populace)

Pteropodidae

Lynx pardinus

Rousettus aegiptiacus

RODENTIA

Phocidae
Monachus monochus

Gliridae

Phoca hispida saimensis

Všechny druhy Glis glis a Etiomys queránus
ARTIODACTYLA
Sciuridae

.

Marmota marmota htirostris
Pteromys volans (Sáuropterus russicus)
Spermophilus áteUus (Citellus citellus)

Cervidae
Cervus elaphus corsicanus
Bovidae

Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

Bison bonasus

Sáurus anomalus

Capra aegagrus (přirozené populace)

Castoridae
Castor fiber (s výjimkou estonské, lotyšské, litevské, finské
a švédské populace)
Cricetidae
Crketus cricetus (s výjimkou maďarské populace)
Microtidae
Microtus cabrerae

Capra pyrenaica pyrenaica
Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (přirozené popu
lace na Korsice a Sardinii)
Ovis oňentalis ophion (Ovis gmelini ophion)
Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)
Rupicapra rupicapra balcanica
Rupicapra rupicapra tatrica

23.9.2003
CETACEA
Všechny druhy
PLAZI
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Ophisops elegans
Podarcis erhardii
Podarcis jilfolensis
Podarcis hispanica atrata

TESTUDINATA
Testudinidae

Podarcis lilfordi
Podarcis melisellensis

Testudo graeca

Podarcis milensis

Testudo hermanni

Podarcis muralis

Testudo margincla

Podarcis peloponnesiaca

Cheloniidae

Podarcis pityusensis

Caretta caretta

Podarcis sicula

Chelonia mydas

Podarcis xaurica

LepiJochelys kempii

Podarrís tiliguerta

Eretmochelys imbricata

Podarcis wagleriana

Dermochelyidae
Dermochelys coriacea
Emydidae
Emys orbicularis
Mauremys caspí:a
Mauremys kproia

Scincidae
Ablepharus khaibclli
Chalcides bedriagai
Chalcides ocellatus
Chalcides sexlineatus
Chalcides simonyi {Chalcides ocadcntalis)
Chalcides viridianus

SAURIA
Lacertidae
Algyroides Jitzingeri
Algyroides marcú
Algyroides morerticus
Algyroides nigropunctatus
Gallotia atlantů i

Ophiomorus punctatissimus
Gekkonidae
Cyrtopodion kotschyi
Phyllodactylus europaeus
Tarentola angustimentalis
Tarentola boettgeri
Tarentola delalandii

Gallotia galloti
Gallotia galloti insulanagae
Gallotia simonyi
Gallotia stehlini
Lacerta agilis
Lacerta bedriagae
Lacerta bonnali 'Lacerta monticola)
Lacerta monticola

Tarentola gomerensis
Agamidae

Stellio steilio
Chamaeleontidae
Chamaeleo chamaeleon
Anguidae
Ophisaurus apodiis

Lacerta danfordi

OPHIDIA

Lacerta dugesi

Cólubrídae

Lacerta graeca

Coluber caspius

Lacerta horvathi

Coluber cypriensis

Lacerta schreiberi

Coluber hippocrepis

Lacerta trilineata

Coluber jugularis

Lacerta viridis

Coluber laurenti

Lacerta vivipara pannonica

Coluber najadum
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Coluber nummifer

Hydromantes (Speleomantes) flavus

Coluber viridiflavus

Hydromantes (Speleomantes) genei

Coronella austriaca

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

Eirenis modesta

Hydromantes (Speleomantes) strinatii (Hydromantes (Speleomantes)
italicus)

Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata

Hydromantes (Speleomantes) supramontes

Elaphe šimla

ANURA

Natrix natrix cetti

Discoglossidae

Natrix natrix corsa

Atytes cisternasii

Natrix natrix cypriaca

Ályles muletensis

Natrix tessellata
Telescopus falax
Viperidae

Alytes obstetricans
Bombina bombina
Bombina varíegata

Vipera ammodytes

Discogbssus galganoi (včetně Discogbssus jeanneač)

Macrovipera schweizerí (Vipera iebetina schwetzeri)

Discoglossus montalentii

Vipera seoanni (s výjimkou španělských populací)

Discoglossus pictus

Vipera ursinii

Discoglossus sardus

Vipera xanthina
Boidae
Eryx jaculus

Ranidae
Raná arvalis
Rana dalmatina

OBOJŽIVELNÍCI

Rana graeca

CAUDATA

Rana iberica

Salamandridae
Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montartus

Rana italica
Rana latastei
Rana lessonae
Pelobatidae

Euproctus platya^halus

Pelobates cultripes

Mertensiefla luschant (Salamandra luscham)

Pelobates juscus

Salamandra atra

Pelobates syriacus

Salamandra awrorae
Salamandra lanzai
Salamandrina teriigitata

Bufonidae
Bufo calamita
Bufo viridis

Triturus camifex (Triturus cristatus camifex)
Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus).
Triturus italicus
triturus karelinii (Triturus cristatus karélinii)
Triturus marmoratus
Triturus montandoni
Proteidae
Próteus anguinus
Plethodontidae
Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

Hylidae
Hyla arborea
Hýla meridionalis
Hyla sarda
RYBY
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser naccarii
Acipenser sturio
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SALMONIFORMES

Pseudogaurotina excellens

Coregonidae

Pseudoseriscius cameroni

Coregonus oxyrhynchus (anadromní populace v určitých oblas
tech Severního moře s výjimkou finských populaci)
CYPR1NIFORMES

Pytho kolwensis
Rosália alpina
Lepidoptera

Cyprinidae

Apatura metis

Anaecypris hispanica

Arytrura musculus

Phoxinus percnurus

Catopta thrips

ATHERINIFORMES

Chondrosoma fiduciarium

Cyprinodontidae

Coenonympha hero
Coenonympha oedippus

Valencia hispanica

Colias myrmidone

PERCIFORMES

CucuIIia mixta

Percidae

Dioszcghyana schmidtii

Zingel asper

Erannis ankeraria

Gymnocephalus bahni

Erebia cálcaria
BEZOBRATLÍ
ČLENOVCI

Erebia christi
Erebia sudetica

CRUSTACEA

Eriogaster catax

Isopoda

Fabriciana elisa

Armadillidium ghardalamensis

Gortyna borelii lunata

INSECTA

Hypodryas maturna

Coleoptera
Bolbelasmus un comis
Buprestis splendens
Carabus hampei
Carabus hungaricus
Carabus olympiae
Carabus

Glyphipterix loricatella

variolosus

Carabus zawadszkii

Hyles hippophaes
Leptidea morsei
Lignyoptera fumidaria
Lopinga achine
Lycaena dispar
Lycaena helle
Maculinea arion

Cerambyx cerdo

Maculinea nausithous

Cucujus ánnaberinus

Maculinea teleius

Dorcadion jubmm cervae

Melanagria arge

Duvalius gebhardti

Nymphalis vauaXbum

Duvalius hungaňcus

Papilio alexanor

Dytiscus latissimus

Papilio hospiton

Graphoderus bil.neatus

Parnassius apollo

Leptodirus hochenwarti

Pamassius mnemosyne

Pilemia tigrina

Phylbmetra culminaria

Osmoderma eremita

Plebicula golgus

Phryganophilus ruficollis

Polymixis rufocincta isolata

Probaticus subrugosus

Polyommatus eroides

Propomacrus cypriacus

Proserpinus proserpina
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Xylomoia strix

Discus defloratus

Zerynthia polyxena

Discus guerinianus

Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata
Aeshna viridis
Cordulegaster neros
Cordulegaster trinacriae

23.9.2003

Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Gibbula nivosa
Hygromia kovacsi
Idiomela (Helix) subplicata

Gomphus graslinii

Lampedusa imitatrix

Leucorrhina albijřons

Lampedusa melitensis

Leucorrhina caudalis

Leiostyla abbreviata

Leucorrhina pectoralis

Leiostyla cassida

Lindenia tetraphylla

Leiostyla corneocostata

Macromia splendens

Leiostyla gibba

Ophiogomphus cecilia

Leiostyla lamellosa

Oxygastra curtisii

Paladilhia hungarka

Stylurus flavipes

Patella feruginea

Sympecma braueri

Sadleriana pannonica

Orthoptera
Baetica ustulata
Brachyirupes megacephalus
Isophya costata
Isophya stysi
Myrmecophilus baronu
Odontopodisma rubripes
Paracabptenus cáloptenoides

Theodoxus prevostianus
Theodoxus transversalis

BTVALVIA
Anisomyaria
Lithophaga lithophaga
Pinna nobilis
Unionoida
Margariti/ěra auricularia

Pholidoptera transsylvanica
Sága pedo
Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius
ARACHNIDA
Araneae
Macrothele calpeiana
MĚKKÝŠI

Unio crassus
Dreissenidae
Congeria kusceri
ECHINODERMATA
Echinoidea
Centrostephanus longispinus

GASTROPODA

b) ROSTLINY

Anisus vorticulus
Caseolus calculus
Caseolus commixta

Příloha IV písm. b) zahrnuje všechny rostlinné druhy uvedené
v příloze II písm. b) (') a druhy uvedené níže:
PTERIDOPHYTA

Caseolus sphaerula
Chilostoma banaticum
Discula leacockiana

Aspleniaceae
Asplenium hemionitis L.

Discula tabéllata

ANGIOSPERMAE

Discula Xestudinalis

Agavaceae

Discula turricula

Dracaena draco (L.) L.

23.9.2003
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Amaryllidaceae

Fritillaria drenovskti Degen & Stoy.

Narcissus longispathus Pugsley

Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix

Narcissus trianárus L.

Fritillaria obliqua Ker-Gawl.

Berberidaceae
Berberis madere-isis Lowe
Campanulaceae
Campanula morettiana Reichenb.
Physopíexís comosa (L.) Schur.
Caryophyllaceae
Moehringia fontqueri Pau
Compositae
Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe * subsp. succulentum
(Lowe) C. ]. Humphries
Helichrysum sibrhorpii Rouy
Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman
Santolina elegans Boiss. ex DC.
Senecio caespitosus Brot.
Senecio lagascaius DC. subsp. lusitanicus (P, Cout.) Pinto da
Silva

Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker
Ornithqgalum reverchonii Degen & Herv.-Bass.
Scilla beirana Samp.
Scilla odorata Link
Orchidaceae
Ophrys argolica Fleischm.
Orchis scopulorum Simsmerh.
Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard
Primulaceae
Androsace cylindrica DC.
Primula glaucescens Morem"
Primula spectabilis Tratt.
Ranunculaceae
Aquilegia alpina L.
Sapotaceae

Wagenitzia lancfolia (Sieber ex Sprengel) Dostal
Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe
Cruciferae
Murbeckiélla soiisae Rothm.

Saxifragaceae
Saxijraga cintrana Kuzinsk)' ex Willk.

Euphorbiaceae
Euphorbia nevaaensis Boiss. & Reuter
Gesneriaceae
fankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.

Saxijraga portosanctana Boiss.
Saxifraga presolanensis Engl.
Saxijraga valdensis DC.
Saxijraga vayredana Luizet

Ramonda serbica Pancic
Scrophulariaceae
Iridaceae
Crocus exntscus raň.

Antirrhinum lopesianum Rothm.
Lindemia procumbens (Kxocker) Philcox

Iris botssičri Henriq.
Iris marisca Ricci & Colasante

Solanaceae
Mandragora officinarum L.

Labiatae
Rosmarinus tommtosus Huber-Morath & Maire
Teucúum charidemi Sandwith
Thymus capiteliatus Hoffmanns. & Link
Thymus villosus L. subsp. \iIIosus L.
Liliaceae

Thymelaeaceae
Thymelaea broterana P. Cout.
Umbelliferae .
Bunium brevifolium Lowe
Violaceae

Androcymbium axrapeum (Lange) K. Richter

Viola athois W. Becker

Bellevalia hackehi Freyn

Viola cazorlensis Gandoger

Colchicum corsican Baker

Viola delphinantha Boiss.

Colchicum cousturieri Greuter
Fritillaria conica Rix

(') S výjimkou mechorostů v příloze II písm. b).
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PŘÍLOHA V

Capra íbex

DRUHY ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN V ZÁJMU SPOLEČENSTVÍ,
JEJICHŽ ODEBRÁNÍ Z VOLNÉ PŘÍRODY A VYUŽÍVÁNÍ M Ů Ž E
BÝT
PŘEDMĚTEM
URČITÝCH
OPATŘENÍ
NA
JEJICH
OBHOSPODAŘOVÁNÍ

Capra pyrenaica (s výjimkou Capra pyrenaica pyrenaica) Rupicapra
rupicapra (s výjimkou Rupicapra rupicapra balcanica, Rupicapra
rupicapra ornata et Rupicapra rupicapra tatrica )
OBOJŽIVELNÍCI

Druhy uvedené v této příloze jsou označeny:
—

jménem druhu nebo poddruhu, nebo

—

souborem všech druhů náležejících k vyššímu taxonu nebo
jeho určité části.

Zkratka ,spp.'za názvem čeledi nebo rodu se používá k označení
všech druhů patřících do příslušné čeledi nebo rodu.
a) ŽIVOČICHOVÉ
OBRATLOVCI
SAVCI
RODENTIA
Castoridae
Castor fiber (finské, švédské, lotyšské, litevské, estoské a polské
populace)
Crícetidae
Cricetus cricetus (maďarské populace)

CARNIVORA
Canidae
Canis aureus
Canis lupus (španělské populace severně od Duera, řecké popu
lace severně od 39. rovnoběžky, finské populace uvnitř oblasti
péče o soby ve smyslu § 2 finského zákona č. 848/90 ze dne
14. září 1990 o péči o soby, lotyšské, litevské, estonské, polské
a slovenské populace)
Mustelidae
Martes martes
Mustela putorius
Felidae
Lynx lynx (estonská populace)
Phocidae
Všechny druhy, které nejsou uvedené v příloze N
Viverridae

ANURA
Ranidae
Rona esadenta
Rona perezi
Rana ridibunda
Rona temporaria
RYBY
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
Lampetra Jluviatilis
Lethenteron zanandrai
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Všechny druhy, které nejsou uvedené v příloze N
CLUPEIFORMES
Clupeidae
Alosa spp.
SALMONIFORMES
Salmonidae
Thymallus thymallus
Coregonus spp. (s výjimkou druhu Coregonus oxyrhynchus anadromní populace v určitých oblastech Severního moře)
Hucho hucho
Salmo salar (pouze ve sladkých vodách)
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Aspius aspius

Genetta genetta

Barbus spp.

Herpestes ichneumon

Pelecus cultratus

DUPLICH3ENTATA
Lepoňdae
Lepus timidus
ARTIODACTYLA
Bovidae

Rutilus jriesii meidingeri
Rutilus pigus
SILURIFORMES
Siluridae
Silurus aristotelis
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LICHENES

Percidae

Cladoniaceae

Gymnocephahis schraetzer
Zingel zingel
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Ckdonia L. subgenus Cladina (Nyl.) Vain.
BRYOPHYTA

BEZOBRATLÍ
COELENTERATA

MUSCI
Leucobryaceae

Cnidaria

Leucobryum glaucum (Hedw.) AAngstr.

Corallium rubním

Sphagnaceae

MOLLUSCA

Sphagnum L. spp. (exept Sphagnum pylaisii Brid.)

GASTROPODA - STYLOMMATOPHORA
Helix pomatia

PTERIDOPHYTA
Lycopodium spp.

BIVALYIA - UNIONOIDA

ANGIOSPERMAE

Margaritiferidae

Amaryllidaceae

Wargaúxifera margaňtifera

Galanthus nivalis L.
Narcissus bulbqcodium L.

Unionidae
Microcondylaea compressa
Unio elongatulus

Narcissus juncifolius Lagasca
Compositae
Arnica montana L.

ANNELIDA
HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE

Artemisifl erianxha Ten
Artemisia genipi Weber

Hirudinidae

Doronicum plantagineum L. subsp. toumefortii (Rouy) P. Cout.
Hirudo mediciruilis

Leuzea rhaponticoides Graells

ARTHROPODA

Cruciferae

CRUSTACEA - DECAPODA

Alyssum pintadasilvae Dudley.

Astacidae .

Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. graccilima (Samp.) Franco

Astacus astacus
Austropotamob\us pallipes
Austropotamobius lorrentium

Murbecfeiella pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp. herminii (RivasMartinez) Greuter & Burdet
Gentianaceae
Gentiana lutea L.

Scyllaridae
Scyllarides latus

Iridaceae
Iris lusitanica Ker-Gawler

INSECTA - LEP1DOPTERA

Labiatae

Saturniidae

Teucrium saWiastrum Schreber subsp. salviastrum Schreber

Graellsia isabeUae

Leguminosae

b) ROSTLINY
ALGAE
RHODOPHYTA
Corallinaceae

Anthyllis hsitanica Cullen & Pinto da Silva
Dorycnium pmtaphylium Scop. subsp. transmontana Franco
Ulex densus Welw. ex Webb.
Liliaceae

Lixhothamnium coralloides Crouan frat.

Lilium rubním Lmk

Phymatholithon calcareum (Poli.) Adey & McKJbbin

Ruscus aculeatus L.
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dále se ze seznamu „Země původu" vypouštějí tyto země pro níže
uvedené druhy:

Armeria sampaio (Bernis) Nieto Feliner
—

Rostliny, Amaryllidaceae, Galanťhu nřvalis: „Česká republika",
„Slovensko";

—

Rostliny, Orchidaceae, Anacamptis pyramidalis: „Estonsko", „Slo
vensko";

—

Rostliny, Orchidaceae, Barlia robertiana: „Malta";

—

Rostliny, Orchidaceae, Cephalanthera rubra: „Lotyšsko", „Litva",
„Polsko", „Slovensko";

—

Rostliny, Orchidaceae, Dactylorhiza incarnata: „Slovensko";

—

Rostliny, Orchidaceae, Dactylorhiza latifolia: „Polsko", „Sloven
sko";

—

Rostliny, Orchidaceae, Dactylorhiza maculata: „Česká republika",
„Litva";

—

Rostliny, Orchidaceae, Dactylorhiza russowii: „Česká republika",
„Litva", „Polsko";

—

Rostliny, Orchidaceae, Dactylorhiza traunsteineri: „Polsko";

—

Rostliny, Orchidaceae, Himantoglossum hircinum: „Česká repub
lika", „Maďarsko";

—

Rostliny, Orchidaceae, Ophrys insectifera: „Česká republika",
„Maďarsko", „Lotyšsko", „Slovensko";

—

Rostliny, Orchidaceae, Ophrys scolopax: „Maďarsko";

—

Rostliny, Orchidaceae, Ophrys sphegodes: „Maďarsko";

—

Rostliny, Orchidaceae, Ophrys tenthredinifera: „Malta";

—

Rostliny, Orchidaceae, Orchis coriophora: „Polsko";

—

Rostliny, Orchidaceae, Orchis itaUca: .Malta";

—

Rostliny, Orchidaceae,
„Polsko", „Slovensko";

—

Rostliny, Orchidaceae, Orchis pallensr. „Maďarsko", „Polsko",
„Slovensko":

—

Rostliny, Orchidaceae, Orchis papilionacea: „Slovinsko";

—

Rostliny, Orchidaceae, Orchis purpurea: „Polsko", „Slovensko";

—

Rostliny, Orchidaceae, Orchis simia: „Slovinsko";

—

Rostliny, Orchidaceae, Orchis tridentata: „Česká republika", „Slo
vensko";

—

Rostliny, Orchidaceae, Orchis ustulata: „Estonsko", „Lotyšsko",
„Litva", „Polsko", „Slovensko";

—

Rostliny, Orchidaceae, Serapias vomeracea: „Malta";

—

Rostliny, Orchidaceae, Spiranthes spiralisr. „Česká republika",
„Polsko";

Rosaceae
Rubus genevieri Boreau subsp. herminii (Samp.) P. Cout.
Scrophularíaceae
Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes
Euphrasia mendoncae Samp.
Scrophularia grandiflora DC. subsp. grandiflora DC.
Scrophularia herminii Hoffmanns & Link
Scrophularia subfyrata Brot."

3.
31997 D 0602: Rozhodnutí Rady 97/602/ES ze dne 22. července
1997 o seznamu podle čl. 3 odst. 1 druhého pododstavce nařízení
(EHS) č. 3254/91 a podle čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení Komise (ES)
č. 35/97 (Úř. věst. L 242, 4.9.1997, s. 64), ve znění:
—

31998 D 0188: rozhodnutí Komise 98/188/ES ze dne 2.3.1998
(Úř. věst. L 70, 10.3.1998, s. 28),

—

31998 D 0596: rozhodnutí Komise 98/596/ES ze dne 14.10.1998
(Úř. věst. L 286, 23.10.1998, s. 56).

V příloze se vypouštějí údaje pro tyto země spolu s příslušnými druhy:
Česká republika,
Maďarsko,
Polsko,
Slovenská republika,
Republika Slovinsko. ^

i
4.
32001 R 2087: Nařízení Komise (ES) č. 2087/2001 ze dne
24. října 2001 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně
žijících živočichů a plan| rostoucích rostlin do Společenství (Úř. věst.
L 282, 26.10.2001, s. 23)j.
a)

V příloze se v tabulce .Exempláře druhů uvedených v příloze A
nařízení (ES) č. 338/97, jejichž dovoz do Společenství se pozasta
vuje", se ze seznamu „Země původu" vypouští tato země:
—

b)

„Litva".

V příloze se v tabulce „Exempláře druhů uvedených v příloze B
nařízení (ES) č. 338/97, jejichž dovoz do Společenství se pozasta
vuje", vypouštějí tyto údaje pod podnadpisem „ROSTLINY, Orchi
daceae":
—

Cephalanihera damasonium;

—

Dactylorhiza fuchsiv,

—

Gymnadenia conopsea;

—

Ophrys apifera;

—

Orchis militoris;

—

Serapias lingua.

Orchis

morio:

„Lotyšsko",

„Litva",

dále, údaje pro „ROSTLINY, Orchidaceae, Orchis mascula se nahra
zují těmito údaji:
u

„Orchis mascula

Z volné přírody
/z farem .

Vše
chny

Albánie

b"

5.
32002 D 0813: Rozhodnutí Rady ze dne 3. října 2002, kterým
se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES stanoví
formulář souhrnu informací obsažených v oznámeních záměrného
uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního pro
středí pro jiné účely než uvádění na trh (Uř. věst. L 280, 18.10.2002,
s. 62).
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—

V příloze, části 1 oddílu B se bod 3 nahrazuje tímto:
„3. Zeměpisné rozšířen, organismu

a)

b)

Ne •

Není známo

•

Ano

5 pro Švédsko
6 pro Belgii

Pokud ano. uveďte typ ekosystému, kde se vyskytuje:

středomořský
boreální
alpínský
kontinentální
makaronésk.'
panonský
Ne
Není známo

2 pro Francii

4 pro Nizozemsko

•

atlantský

„1 pro Německo

3 pro Itálii

Autochtonní nebo jinak se vyskytující v ostatních zemích ES:
i)

32001 L 0063: směrnice Komise 2001/63/ES ze dne 17.8.2001
(Úř. věst. L 227, 23.8.2001, s. 41).

V příloze VII bodě 1 se seznam v oddílu 1 nahrazuje tímto:

Autochtonní nebo jinak se vyskytující v zemi, kde je oznámení
podáváno:
Ano •

703

•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 pro Maďarsko
8 pro Českou republiku
9 pro Španělsko
11 pro Spojené království
12 pro Rakousko
13 pro Lucembursko
17 pro Finsko
18 pro Dánsko
20 pro Polsko

c)

|e často používán v zemi, kde je oznámení podáváno?
Ano •

d)

Ne

21 pro Portugalsko

•

23 pro Řecko

je často držen v zemi. kde je oznámení podáváno?

24 pro Irsko

Ano •

26 pro Slovinsko

Ne

•

27 pro Slovensko
29 pro Estonsko
D. KONTROLA PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNI A ŘÍZENÍ RIZIK

32 pro Lotyšsko

1.
31997 L 0068: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/
ES ze dne 16. prosince 199"' o sbližování právních předpisů členských
států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek
a znečišťujících částic 2e spalovacích motorů určených pro nesilniční
mobilní stroje (Úř. věsí. L 5 9 . 2 7 . 2 . 1 9 9 8 , s. 1), ve znění:

36 pro Litvu
CY pro Kypr
M T pro Maltu"

2.
32001 L 0080: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí
některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení (Uř. věst. L 309, 27.11.2001, s. 1).
a)

V příloze I se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:

„Česká republika

1408

919

303

155

-35

-79

-89

-35

-79

-89"

123

91

76

-49

-62

-68

-49

-62

-68"

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

„Estonsko

240
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dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

.Kypr

17

29

32

34

+71

+88

+100

+71

+88

+100

Lotyšsko

60

40

30

25

-30

-50

-60

-30

-50

-60

Litva

163

52

64

75

-68

-61

-54

-68

-61

-54"

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

„Maďarsko
Malta

720

429

448

360

-40

-38

-50

-40

-38

-50

12

13

17

14

+14

+51

+17

+14

+51

+17"

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Spojené království:

„Polsko

b)

2087

1454

1176

1110

-30

-44

-47

-30

-44

-47

Slovinsko

125

122

98

49

-2

-22

-61

-2

-22

-61

Slovensko

450

177

124

86

-60

-72

-81

-60

-72

-81"

V příloze II se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:
228

113

-43

-72

-43

-72"

10

12

-52

-40

-52

-40"

3

5

6

+67

+100

+67

+100

Lotyšsko

10

10

9

-4

-10

-4

-10

Litva

21

8

11

-62

-48

-62

-48"

„Česká republika

403

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

„Estonsko

20

dále, nezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

„Kypr

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

„Maďarsko

68

33

34

-51

-49

-51

-49

Malta

1.7

7

2.5

+299

+51

+299

+51"

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Spojené království:

698

426

310

39

56

39

56

Slovinsko

17

15

16

-12

-6

-12

-6

Slovensko

141

85

46

-40

-67

-40

-67"

„Polsko

1
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3.
32001 L 0081: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 o národních emisních
stropech pro některé látky znečišťující ovzduší (Úř. věst. L 309, 27.11.2001, s. 22).

a)

Přilehá I se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I

Národní emisní stropy pro S 0 , NO , VOC a NH , kterých má být dosaženo do roku 2010 (1) (')
2

x

3

S0

Země

NO

2

kilotuny

Belgie

x

kilotuny

VOC

NH

kilotuny

kilotuny

3

99

176

139

74

265

286

220

80

55

127

85

69

520

1051

995

550

Estonsko l )

100

60

49

29

Řecko

523

344

261

73

Španělsko

746

847

662

353

Francie

375

810

1050

780

Irsko

42

65

55

116

Itálie

475

990

1159

419

39

23

14

09

Lotyšsko ( )

101

61

136

44

Litva ( )

145

110

92

84

4

11

9

7

500

198

137

90

9

8

12

3

Nizozemsko

50

260

185

128

Rakousko

39

103

159

66

Polsko \~)

1 397

879

800

468

160

250

180

90

Slovinsko ( )

27"

45

40

20

Slovensko r )

110

130

140

39

Finsko

110

170

130

31

6"

148

241

57

585

1 167

1 200

297

6 543

8 319

8 150

3 976

Česká republika ( )
2

Dánsko
Německo
2

K)?r( )
2

2

2

Lucembursko
Madársko ( )
2

Malta ( )
2

Portjgalsko
2

Švéčsko
Spojené království
ES 25
(')

:

:

Tyto národní emisní stropy jsou stanoveny s cílem zhruba dosáhnout prozatímních cílů ochrany životního prostředí stano
vených v článku 5. Očekávaným důsledkem dosahování těchto cflů je snížení eutrofizace půdy do té míry, aby bylo území
Společenství s depozicemi nutričního dusíku nad kritické zatížení sníženo o zhruba 30 % ve srovnání se stavem v roce 1990.
Tyto národní emisní stropy jsou dočasné a není jimi dotčen přezkum podle článku 10 uvedené směrnice, který má být dokon
ce- v roce 2004.

706

Úřední věstník Evropské unie

CS

b)

23.9.2003

V příloze II se tabulka nahrazuje tímto:

so

2

kilotuny
ES 25 (')

6176

NO,

kilotuny
7 558

voc
kilotuny
6 980

(') Tyto národní emisní stropy jsou dočasné a není jimi dotčen přezkum podle článku 10 této směrnice, který má být dokončen
v roce 2004.

4.
32001 R 0761: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 19. března 2001 o dobrovolné
účasti organizací v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) (Úř. věst. L 114, 24.4.2001,
s. 1).
a)

V příloze 1 se pod nadpis „Seznam národních normalizačních úřadů" mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto
údaje:
„CZ: Rada programu EMAS",
dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:
„EE: EVS (Eesti Standardikeskus)",
dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:
„CY: Kuripiaicóc, OpYcrťiauóc. npo(ú9nanc. noiÓTnxac.
LV: LATAK (Latvijas Nacionálais Akreditácijas birojs)
LT: LST (Lietuvos standartizacijos departamentas),"
dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:
„HU: MSZT (Magyar Szabványugyi Testulet)
MT: MSA (Awtoritř Maltija dwar 1-Istandards / Malta Standards Authority),"
dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:
„PL: PKN (Polski Komitét Normalizacyjny)"
dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:
„SI: SIST (Slovenský institut za standardizacijo)
SK: SÚTN (Slovenský ústav technickej normalizácie)".

b)

V příloze IV se text pod nadpisem „Logo" nahrazuje tímto:
„Logo může používat organizace registrovaná v programu EMAS v kterémkoli z 20 jazyků za předpokladu, že je
použito toto znění:
Ve r z e 1

Ve r z e 2

španělština:

.Gestión ambiental verificada'

.información validada'

čeština:

.ověřený systém environmentálního řízení'

.platná informace'

dánština:

.verificeret miljoledelse'

.bekraeftede oplysninger'

němčina:

.gepruftes Umweltmanagemenť

.gepriifte Information'

estonština:

.tóestatud keskkonnajuhtimine'

.kinnitatud informatsioon'

řečtina:

,E7ii9£0)pr|pEvr| 7iEpiPaXXovnKr| oiaxEipion'

,E7IlKUp(i)U£V£C, 7l\npO(popÍEC,'

francouzština:

.Management environnemental vérifié'

.information validée'

italština:

.Gestione ambientale verificata'

.informazione convalidata'

lotyština:

.verificěta vides vadíba'

.apstiprínáta informácija'

23.9.2003
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Ve r z e 1

Ve r z e 2

litevstina:

.jvertinta aplinkosaugos vadyba'

.patvirtinta informacija'

madaršrina:

Jíitelesített kórnyezervédelmi vezetési
rendszer'

.hitelesített információ'

maltština:

.Immaniggjar Ambjentali Verifikať

.Informazzjoni Konvalidata'

nizozemština:

.Geverifieerd milieuzorgsysteem'

.gevalideerde informatie'

polš:ina:

.zweryfikowany systém zarzadzania
šrodowiskovvego'

jnformacja potwierdzona'

portjgalština:

.Gestáo ambiental verificada'

.informacao validada'

slovenština:

.ověřený systém environmentálneho riadenia'

.platná informácia'

slovinština:

.Preverjen sistem ravnanja z okoljem'

.preverjene informacije'

finština:

.vahvistettu ympárístóasioiden hallinta'

.vahvistettua tietoa'

š\ édština:

.Kontrollerat miljoledningssystem'

.godkand information'

r

Obě verze loga musí vždy mít uvedeno registrační číslo organizace.
Logo se požívá buď
—

ve třech barvách (Pantone č. 355 zelená; Pantone č. 109 žlutá; Pantone č. 286 modrá),

—

černé na bílém podkladu, nebo

—

bílé na černém podkladu."

E. RADL^ČNÍ OCHRANA

1.
31999 R 1661: Nanzení Komise (ES) č. 1661/1999 ze dne 27. července 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (EHS) č. 737/90 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havá
rii jaderné elektrárny v Černobylu (Uř. věst. L 197, 29.7.1999, s. 17), ve znění:
—

320CO R 1627: nanzení Komise (ES) č. 1627/2000 ze dne 24.7.2000 (Úř. věst. L 187, 26.7.2000, s. 7),

—

320C1 R 1621: nanzení Komise (ES) č. 1621/2001 ze dne 8.8.2001 (Úř. věst. L 215, 9.8.2001, s. 18),

—

320C2 R 1608: nanzení Komise (ES) č. 1608 2002 ze dne 10.9.2002 (Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 7).

a)

V příloze III se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:
„Česká republika

Všechny cení úřady"

dále. mezi údaje pro Německo a Řecko:
„Eesn

Xarva, Koidula, Luhamaa Frontier Posts, Tallinn Airport, Tallinn, Paljassaare and
Muuga Ports"

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:
„Ků-poš

Všechny celní úřady

Lani a

Všechny ce.ní úřady

Lietuva

Vilnius international airport
Port: Klaipéda
Railway: Kena, Kybartai, Pagégiai
Road: Lavoriškés, Medininkai, Šalčininkai, Kybartai, Panemuné"
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dále. mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:
„Magyarország

Všechny celní úřady

Malta

The Air Freight Section at Malta International Airport, Luqa
The Sea Freight Entry Processing Unit at Customs House, Valletta
The Parcel Post Office at Customs Office, Qormi."

dále. mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:
„Polska

Biala Podlaska, Biah/stok, Cieszyn, Gdynia, Katowice, Kraków, Lodž, Nowy Targ,
Olsztyn, Poznaň, Przemyšl, Rzepin, Szczecin, Toruň, Warszawa, Warszawa AirPort, Wroclaw"

dále. mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

b)

„Sloveniia

Obrežje (cestni mejni prehod), Gruškovje (cestni mejni prehod), Jelšane (cestni
mejni prehod), Brnik (letalski mejni prehod), Koper (pomorski mejni prehod),
Dobová (železniški mejni prehod).

Slovensko

Všechny celní úřady"

V příloze IV se vypouštějí tyto údaje:
„Estonsko",
„Maďarsko",
„Lotyšsko",
„Litva",
„Polsko".
„Česká republika",
„Slovenská republika",
„Slovinsko".

2.
32000 H 0473: Doporučení Komise 2000/473/Euratom ze dne 8. června 2000 o uplatňování článku 36 Smlouvy
o Euratomu týkajícího se monitorování úrovně radioaktivity v životním prostředí pro účely hodnocení ozáření obyvatel
stva jako celku (Úř. věst. L 191, 27.7.2000, s. 37).
V příloze II se do tabulky doplňují nové položky, které znějí:
_CZ:

Česká republika

EE

Estonsko

O'

Kypr

LV

Lotyšsko

LT

Litva

HU

Maďarsko

MT

Malta

PL

Polsko

SI

Slovinsko

SK

Slovensko"

Vzdušné a vzduchem se šířící částice:
Daugavpils, Baldone; povrchové vody:
řeka Daugava (ústí řeky).
Pitná voda - RJgamléko a smíšená strava
- Riga, Daugavpils.

23.9.2003
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F. CHEMIKÁLIE
32000 R 2037: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které
poškozují ozonovou vrstvu (Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 1), ve znění:
—

32000 R 2038: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2038/2000 ze dne 28.9.2000 (Úř. věst. L 244,
29.9.2000, s. 25),

—

32000 R 2039: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2039/2000 ze dne 28.9.2000 (Úř. věst. L 244,
29.9.2000, s. 26).

V příloze III se tabulka nahrazuje touto tabulkou:
„ P Ř Í L O H A III

Celkové množstevní limity pro uvádění regulovaných látek na trh výrobci a dovozci a jejich užívání pro vlastní potřebu
ve Společenství
(1999-2003 - EU-15: 2004-2015 EU-25)
(vypočtené úrovně vyjádřené v tunách potenciálu
Látka

Skupina I

Pro období
12 měsíců od
1. ledna do
31. prosince

1999 (EU-15)

0

Skupina
II

Skupina
III

Skupina
IV

Skupina
V

0

0

0

0

Skupina VI (')

Skupina VI (')

Pro jiné použití
než v karanténě
a při operacích
před odesláním

Pro použití v
karanténě a při
operacích před
odesláním

8 665

poškozování

ozonu)

Skupina
VII

Skupina
VIII

0

8 079
8 079

2000 (EU-15)

8 665

2001 (EU-15)

4 621

607

6 678

2002 (EU-15)

4 621

607

5 676

2003 (EU 15)

2 888

607

3 005

2004 (EU-25)

2 945

607

2 209

2005 (EU-25)

0

607

2 209

2006 (EU-25)

607

2 209

2007 (EU-25)

607

2 209

2008 (EU-25)

607

1 840

2009 (EU-25)

607

1 840

2010 (EU-25)

607

0

2011 (EU-25)

607

0

2012 (EU-25)

607

0

2013 (EU-25)

607

0

2014 (EU-25)

607

0

2015 (EU-25)

607

0

(i
;

Vypočítáno na základě potenciálu poškozování ozonu = 0,6
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17. O C H R A N A S P O T Ř E B I T E L E A Z D R A V Í
32000 D 0323: Rozhodnutí Komise 2000/323/ES ze dne 4. května 2000 o zřízení Výboru spotřebitelů (oznámeno
pod čísl:m K (2000» 408) (Úř. věst. L 111, 9.5.2000, s. 30).
V čl. 3 první odrážce se slova „z patnácti" nahrazují slovy „z dvaceti pěti".

18. S P O L U P R Á C E V O B L A S T E C H S P R A V E D L N O S T I A V N I T Ř N Í C H V Ě C Í

A. S O U D N Í
VĚCECH

SPOLUPJiÁCE

V

OB(L\NSKÝCH

A

OBCHODNÍCH

a trestních, podepsanou v Praze dne 6. prosince 1985, dosud
platnou mezi Českou republikou a Itálií;
u)

Dohodu mezi Lotyšskou republikou, Estonskou republikou
a Litevskou republikou o právní pomoci a právních vztazích,
podepsanou v Tallinnu dne 11. listopadu 1992;

v)

Dohodu mezi Estonskem a Polskem o poskytování právní
pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, pracovních
a trestních, podepsanou v Tallinnu dne 27. listopadu 1998;

w)

Dohodu mezi Litevskou republikou a Polskou republikou
o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských,
rodinných, pracovních a trestních, podepsanou ve Varšavě dne
26. ledna 1993."

1.
32000 R 1346: Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne
29. května 2000 o úpalkovém řízení (Uř. věst. L 160, 30.6.2000, s. 1).

a)

V čl. 44 odst. 1 se doplňují nová písmena, která znějí:

.1)

Úmluvu mezi Federativní lidovou republikou Jugoslávií
a Řeckým bálovstvím o vzájemném uznání a výkonu
soudních rozhodnutí, podepsanou v Aténách dne 18. června
1959;

m) Dohodu mezi Federativní lidovou republikou Jugoslávií
a Rakouskou republikou o vzájemném uznání a výkonu arbit
rážních nálezO a arbitrážních urovnání ve věcech obchodních,
podepsanou \ Bělehradě dne 18. března 1960;

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

Úmluvu me:ri Federativní lidovou republikou Jugoslávií
a Italskou republikou o vzájemné soudní spolupráci ve věcech
občanských a správních, podepsanou v Římě dne 3. prosince
1960;

Dohodu mezi Socialistickou federativní republikou Jugoslávií
a Belgickým královstvím o soudní spolupráci ve věcech
občanských a obchodních, podepsanou v Bělehradu dne
24. září'l9~l

b)

V příloze A se mezi údaje pro Belgii a Německo vkládají tyto
údaje:

„ČESKÁ REPUBLIKA
—

Konkurs

—

Nucené vyrovnání

—

Vyrovnání"

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

„EESTI

Úmluvu mezi vládami Jugoslávie a Francie o uznání a výkonu
soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních,
podepsanou v Paříži dne I S . května 19"1:

—

Dohodu mezi Československou socialistickou republikou
a Řeckou republikou o právní pomoci ve věcech občanských
a trestních, podepsanou v Aténách dne 22. října 1980, dosud
platnou mezi Českou republikou a Řeckem:

„KYTIPOI

Dohodu mezi Československou socialistickou republikou
a KyperskoL republikou o právní pomoci ve věcech
občanských E trestních, podepsanou v Nikósii dne 23. dubna
1982, dosud platnou mezi Českou republikou a Kyprem:

Pankrotimeneťlus."

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

—

—

YTioxpromKii ocKadápiorj azó TO AiKaoTTjpio (nucená soudní lik
vidace)
EKOÚOIO. CKKadaptoi] azó THOTÍOTĚC, KOTÓTUV AiKaoriKOÚ AiaTávpa-

toc; (likvidace z vůle věřitelů na soudní příkaz)
—

EKOÚOIO £XKa9ápiot] cr:ó uÉXrj (likvidace z vůle (členů) společ
nosti)

Smlouvu mezi vládou Československé socialistické republiky
a vládou Francouzské republik)' o právní pomoci, uznání
a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, rodinných
a obchodníci, podepsanou v Paříži dne 10. května 1984,
dosud platnou mez: Českou republikou a Francií;

—

EKKa9ápioT| ue tny ETOTTTEÍU TOU AiKaorn.piou (likvidace pod
soudním dohledem)

Smlouvu m;z: Československou socialistickou republikou
a Italskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských

—

—

nT(!>x£U0T| KOTOTIIV AiKO-OTiKOÚ AicrtáyuaTog (úpadek na soudní
příkaz)
ÁioYcípiori TT|C. 7iEpiouaíac 7ipootí)7T(i)v nou a7it:|3i(ú0av acpcpévvua
(správa majetku osob zemřelých v platební neschopnosti)
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LATVIJA
—

maksátnespěja

LIETUVA
—

Bankroto byla

—

Bankroto procedura

—

Likvidavimo procedura"

—

„MAGYARORSZÁG
—

Csódeljárás

—

Felszámolási eljárás

MALTA
—

FaUiment

—

Stralčpermezz tal-Qorti

—

Stralčvolontarju tal-kredituri"

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:
„POLSKA

Nucené vyrovnání"

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

„EESTI

—

dále. mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

23.9.2003

Pankrotimenetlus"

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

„KYnPOI
—

YnoYjjEWTueň, EKKadapior] anó TO AiKaorr|pio (nucená soudní lik
vidace)

—

Eioca9ápioT| ue Tr|v monrria TOU AiKaorr|piou (likvidace pod
soudním dohledem)

—

EKOÚOIO.

DCKadápiOT)

LATVIJA
—

bankrots

—

Postepowanie ukladowe"

—

sanácija

dále. mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

LIETUVA

„SLOVENIJA

—

—

Postopek prisilne poravnave

—

Prisilna poravnava v stečaju

—

Likvidacija pravne osebe pred sodiščem

Likvidavimo procedura"

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

„MAGYARORSZÁG

c)

—

Csódeljárás

—

Felszámolási eljárás

SLO\"ENSKO

MALTA

—

Konkurzně konanie

—

FaUiment

—

Nútené vyrovnanie

—

Stralč permezz tal-Qorti

—

Vyrovnanie."

—

Stralč volontarju tal-kredituri"

V příloze B se mezi údaje pro Belgii a Německo vkládají tyto
údaje:

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

„ČESKA REPUBLIKA

„POLSKA

—

—

Konkurs

£7iiKÚp(i)OT|

TOU

Aiaxcípion xrjc; nEpiouaiag Ttpootoncúv nou aTiEpiiúoav aípEpÉyyua
(správa majetku osob zemřelých v platební neschopnosti)

likvidacija

Skrajšani stečajni postopek

TT|V

—

—

—

(uz

rhtóXEuor) (úpadek)

Postepowanie upadlošciowe,

Stečajni postopek

mtmaréc,

—

—

—

anó

AiKaorripíou) (likvidace z vůle věřitelů (s potvrzením soudu))

Postepowanie upadlošciowe"

23.9.2003
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dále. mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

—

„SLOVENIfA

dále. mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

—

Stečajni post opek

—

Skrajšani stečajni postopek

—

Likvidacija pravne osebe pred sodiščem

{monés likvidatorius"

„MAGYARORSZÁG
—

Vagyonfelúgyeló

—

Felszámoló

SLOVENSKO
MALTA

d)

—

Konkurzně koranie

—

Nútené vyrovnanie

—

Vyrovnanie"

V příloze C se mezi údaje pro Belgii a Německo vkládají tyto
údaje:

—

Kuratur tal-fallut

—

Likwidatur

—

Ričevitur uffičjali"

dále. mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

„ČESKÁ REPUBLIKA
„POLSKA
—

Správce podstaty

—

Předběžný správce

—

Vyrovnací správce

—

Zvláštní správce

dále. mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

—

Zástupce správce"

„SLOVENIJA

—

Syndyk

—

Nadzorca sadowy"

dále. mezi údaje pr3 Německo a Řecko:

—

Poravnalni senát (senát treh sodnikov)

„EESTI

—

Upravitelj prisilne poravnave

—

Pankrotihaldur

—

Stečajni senát (senát treh sodnikov)

—

Ajutine pankrctihaldur

—

Stečajni upravitelj

—

Usaldusisik"

—

Upniški odbor

—

Likvidacijski senát (kot stečajni senát, če sodišče ne odloči drugače)

—

Likvidacijski upravitelj (kot stečajni upravitelj. če sodišče ne
odloči drugače)

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:
„KYnPOI
—

EnccdapiOTric
KOJ npoouptvóc
a prozatímní likvidátor)

EKKCt9apicnT|c

(likvidátor

—

Emonpoc. napaXrprrnc, (úřední příjemce)

—

Aiaxcuwrřjc. -mš nTÚXEuonc, (správce svěřenství při úpadku)

—

FJLrtcuTrr|c, (kontrolor)

SLOVENSKO

LATVIJA
—

administrátore

—

tiesu izpilditájs

—

likvidátore

—

Předběžný správca

—

Konkurzný správca

—

Vyrovnací správca

—

Osobitný správca."

2.
32000 R 1347: Nařízení Rady (ES) č. 1347/2000 ze dne
29. května 2000 o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozsudků
ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti obou
manželů k dětem (Úř. věst. L 160. 30.6.2000. s. 19). ve znění:

LIETUVA
—
—

{monés administratorius

32002 R 1185: nařízení Komise (ES) č.
1.7.2002 (Úř. věst. L 173, 3.7.2002. s. 3).

1185/2002 ze dne
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a)

b)

V čl. 40 odst. 3 se doplňuje nové písmeno, které zní:

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

„c) Dohoda mezi Svatým stolcem a Maltou o uznání občanských
účinků církevních sňatků a rozhodnutí církevních úřadů
a soudů týkajících se těchto sňatků ze dne 3. února 1993,
s druhým dodatečným protokolem ze dne 6. ledna 1995."

„ — na Kypru u .OiKOYevcicucó AiKatrrr|pio',

V článku 40 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

—

v Lotyšsku u .apgabaltiesa',

—

v Litvě u .Lietuvos Aukščiausiasis Teismas',"

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

„(4)
Uznávání rozhodnutí uvedených v odstavci 2 může ve
Španělsku, v Itálii a na Maltě podléhat stejným pravidlům
a kontrolám, které se používají na rozhodnutí církevních soudů
vydaných v souladu s mezinárodními smlouvami uzavřenými se
Svatým stolcem, uvedenými v odstavci 3."

c)

23.9.2003

v Maďarsku u jnegyei bíróság' a v Budapešti u ,Fóvárosi
Bíróság',
na Maltě u .Qorti tal-Appell' postupem stanoveným pro
opravný prostředek v Kodiči tal-Organizzazzjoni u Procedura
Čivili - Kap.12,"

V příloze I se mezi údaje pro Belgii a Německo vkládají tyto údaje:

„ — v České republice u .okresního soudu' nebo .soudního exekutora',"
dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:
dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:
„ — v Polsku u .Sad Apelacyjný."
. — v Estonsku u .maakohus' nebo Jinnakohus',"
dále. mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:
dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:
„ — ve Slovinsku u .Višje sodišče',
„ — na Kypru u .OIKOVCVOOKÓ Aucaorřipio',
—
—

v Lotyšsku u .báriptiesa' nebo .pagasttiesa',

—

v Litvě u .Lietuvos apeliacinis teismas',"

e)

—

na Maltě u .Prírn' Awla tal-Qorti Čivili' nebo ,il-Qorti talMagistrati ta' Ghjawdex fil-gurisdizzjoni superjurí taghha',"
i

dále, mezi údaje pro jRakousko a Portugalsko:

. — v Polsku u .Sad Qkregowy*,"

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

V příloze III se první odrážka nahrazuje tímto:

„ — v Belgii, Řecku, Španělsku, Francii, Itálii, Lotyšsku, Lucembur
sku a Nizozemsku kasační stížnost,".

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

, — v Maďarsku u .megyei bíróság székhelyén múkódó helyi
bíróság' a v Budapešti u Judai Kózpontí Keruleti Bíróság',

na Slovensku u .krajského súdu',".

f)

V téže příloze se bezprostředně před údaje pro Německo vkládají
tyto údaje:

„ — v České republice .dovolání' a .žaloba pro zmatečnosť,"

dále, mezi údaje pro Německo a Irsko:

„ — v Estonsku .kassatsioonkaebus',"

dále. mezi údaje pro Irsko a Rakousko:

„ — ve Slovinsku u .Okrajno sodišče*.
—

d)

na Slovensku u .okresného sudu'.".

.,— na Kypru opravný prostředek k Avararro AiKaorr|pio' (Nejvyšší
soud),
v Litvě obnova
soudním řádem,

V příloze II se mezi údaje pro Belgii a Německo vkládají tyto
údaje:

. — v České republice u .okresního soudu',"

—

řízení,

pouze v

případech

v Maďarsku .felůlvizsgálati kérelem',"

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

„ — v Estonsku u .ringkonnakohus',"

„ — v Polsku kasační stížnost k ,Sad NajwyžszyV

stanovených

23.9.2003
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—

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

„ — ve Slovinsku obnova řízení, pouze v případech stanovených
soudním řádem".

32002 R 1496: nařízení Komise (ES) č. 1496/2002 ze dne
21.8.2002 (Úř. věst. L 225. 22.8.2002, s. 13).

a)

Článek 65 se nahrazuje tímto:

„(1)
K soudní příslušnosti stanovené v čl. 6 odst. 2 a v článku
11 pro žaloby o záruku nebo pro intervenční žalobu se nepřihlíží
v Německu, v Rakousku a v Maďarsku. Jakákoli osoba, která má
bydliště na území jiného členského státu, může být žalována
u soudů:

—

Úmluvu mezi Polskem a Rakouskem o vzájemné pomoci ve
věcech občanských a o dokladech, podepsanou ve Vídni dne
11. prosince 1963,

—

Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou
a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě
právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních,
podepsanou v Bělehradu dne 20. ledna 1964, dosud platnou
mezi Českou republikou, Slovenskem a Slovinskem;

v Německu pc-dle § 6 8 a § 7 2 a ž 7 4 občanského soudního
řádu (Zivilprozessordnung), které platí pro oznámení sporu,
b)

2.
Soudní rozhodnutí vydaná jinými členskými státy na základě
čl. 6 odst. 2 nebo článku 11 se uznají a jsou vykonatelná
v Německu, v Rakousku a v Maďarsku v souladu s kapitolou III.
Veškeré účinky, které za použití odstavce 1 mají soudní rozhod
nutí vydaná v těchto zemích vůči třetím osobám, se v ostatních
členských státech rovněž uznají."

b)

Úmluvu mezi Polskem a Francií o použitelném právu, soudní
příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí v oblasti osobního
a rodinného práva, uzavřenou ve Varšavě dne 5. dubna 1967.

v Rakousku podle § 21 občanského soudního řádu (Zivilpro
zessordnung), které platí pro oznámení sporu,
v Maďarsku podle § 58 až 60 občanského soudního řádu
(Polgári perrenitartás). které platí pro oznámení sporu.

V článku 69 se doplňují nové odrážky, které znějí:

„ — Úmluvu

mezi

Republikou

československou

a

Dohodu mezi Federativní lidovou republikou Jugoslávií
a Rakouskou republikou o vzájemném uznání a výkonu arbi
trážních
nálezů a arbitrážních
urovnání ve věcech
obchodních, podepsanou v Bělehradě dne 18. března 1960,

Dohodu mezi Federativní lidovou republikou Jugoslávií
a Rakouskou republikou o vzájemném uznání a výkonu roz
hodnutí ve věcech výživného, podepsanou ve Vídni dne
10. října 1961,

3.
32001 R 0044: Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. pro
since 2000 o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu soudních roz
hodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 12, 16.1.2001,
s. 1), ve znění:

—
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—

Úmluvu mezi vládami Jugoslávie a Francie o uznání a výkonu
soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních,
podepsanou v Paříži dne 18. května 1971.

—

Úmluvu mezi Socialistickou federativní republikou Jugoslávií
a Belgickým královstvím o uznání a výkonu soudních rozhod
nutí ve věcech výživného, podepsanou v Bělehradu dne
12. prosince 1973,

—

Úmluvu mezi Maďarskem a Řeckem o právní pomoci ve
věcech občanských a trestních, podepsanou v Budapešti dne
8. října 1979,

—

Úmluvu mezi Polskem a Řeckem o právní pomoci ve věcech
občanských a trestních, podepsanou v Aténách dne 24. října
1979,

—

Úmluvu mezi Maďarskem a Francií o právní pomoci ve věcech
občanských a rodinných, o uznání a výkonu rozhodnutí,
o právní pomoci ve věcech trestních a o vydávání, podepsa
nou v Budapešti dne 31. července 1980,

—

Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou
a Řeckou republikou o právní pomoci ve věcech občanských
a trestních, podepsanou v Aténách dne 22. října 1980, dosud
platnou mezi Českou republikou. Slovenskem a Řeckem,

—

Úmluvu mezi Kyperskou republikou a Maďarskou lidovou
republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních,
podepsanou v Nikósii dne 30. listopadu 1981,

Republikou

portugalskou o uznání a výkonu soudních rozhodnutí, pode

psanou v Lisabonu dne 23. listopadu 1927, dosud platnou
mezi Českou republikou a Portugalskem,
—

Úmluvu mezi Federativní lidovou republikou Jugoslávií
a Rakouskou republikou o vzájemné soudní spolupráci, pode
psanou ve Vídni dne 16. prosince 1954,

—

Úmluvu mezi Polskou lidovou republikou a Maďarskou lido
vou republikou o právní pomoci ve věcech občanských,
rodinných a trestních, podepsanou v Budapešti dne 6. března
1959,

—

Úmluvu mezi Federativní lidovou republikou Jugoslávií
a Řeckým královstvím o vzájemném uznání a výkonu
soudních rozhodnutí, podepsanou v Aténách dne 18. června
1959,

—

Úmluvu mezi Polskou lidovou republikou a Federativní lido
vou republikou Jugoslávií o právní pomoci ve věcech
občanských a rresrních, podepsanou ve Varšavě dne 6. února
1960. nyní pla:nou mezi Polskem a Slovinskem,
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—

—

—

—

—

—

Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou
a Kyperskou republikou o právní pomoci ve věcech
občanských a trestních, podepsanou v Nikósii dne 23. dubna
1982, dosud platnou mezi Českou republikou, Slovenskem
a Kyprem,

Dohodu mezi Kyperskou republikou a Řeckou republikou
o právní spolupráci ve věcech občanských, rodinných,
obchodních a trestních, podepsanou v Nikósii dne 5. března
1984,

Smlouvu mezi vládou Československé socialistické republiky
a vládou Francouzské republiky o právní pomoci, uznání
a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, rodinných
a obchodních, podepsanou v Paříži dne 10. května 1984,
dosud platnou mezi Českou republikou, Slovenskem a Francií,

Dohodu mezi Kyperskou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o právní pomoci ve věcech
občanských a trestních, podepsanou v Nikósii dne 19. září
1984, nyní platnou mezi Kyprem a Slovinskem,

Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou
a Italskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských
a trestních, podepsanou v Praze dne 6. prosince 1985, dosud
platnou mezi Českou republikou, Slovenskem a Itálií,

Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou
a Španělskem o právní pomoci, uznání a výkonu soudních
rozhodnutí ve věcech občanských, podepsanou v Madridu dne
4. května 1987, dosud platnou mezi Českou republikou, Slo
venskem a Španělskem,

c)

23.9.2003

—

Smlouvu mezi Lotyšskou republikou, Estonskou republikou
a Litevskou republikou o právní pomoci a právních vztazích,
podepsanou v Tallinnu dne 11. listopadu 1992,

—

Dohodu mezi Polskou repubhkou a Litevskou republikou
o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských,
rodinných, pracovních a trestních, podepsanou ve Varšavě dne
26. ledna 1993,

—

Dohodu mezi Lotyšskou republikou a Polskou republikou
o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských,
rodinných, pracovních a trestních, podepsanou v Rize dne
23. února 1994,

—

Dohodu mezi Kyperskou republikou a Polskou republikou
o právní spolupráci ve věcech občanských a trestních, pode
psanou v Nikósii dne 14. listopadu 1996,

—

Dohodu mezi Estonskem a Polskem o poskytování právní
pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, pracovních
a trestních, podepsanou v Tallinnu dne 27. listopadu 1998."

V příloze 1 se mezi údaje pro Belgii a Německo vkládají tyto údaje:

„ — v České republice: § 86 zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,"

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

„ — v Estonsku: čl. 139 odst. 2 občanského soudního řádu (tsiviilkohtumenetluse seadustik),"

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

„ — na Kypru: čl. 21 odst. 2 zákona o soudech č. 14 z roku 1960,
ve znění pozdějších předpisů,
—

—

Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou
a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě
právních vztahů: ve věcech občanských, rodinných, pracovních
a trestních, podepsanou ve Varšavě dne 21. prosince 1987,
dosud platnouj mezi Českou republikou,
Slovenskem
a Polskem,

Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou
a Maďarskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě
právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních,
podepsanou v Bratislavě dne 28. března 1989, dosud platnou
mezi Českou republikou, Slovenskem a Maďarskem,

—

v Lotyšsku: články 7 až 25 občanského práva (Civillikums),

—

v Litvě: článek 31 občanského soudního řádu (Civilinio proceso kodeksas),"

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

„ — V Maďarsku: článek 57 zákonného dekretu č. 13 z roku 1979
o mezinárodním právu soukromém (a nemzetkózi magánjogról szóló 1979. évi 13. tórvényerejú rendelet),

—
—

Úmluvu mezi Polskem a Itálií o soudní spolupráci a uznání
a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských, pode
psanou ve Varšavě dne 28. dubna 1989,

—

Smlouvu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě
některých právních vztahů v občanských a trestních věcech,
podepsanou v Praze dne 29. října 1992,

na Maltě: články 742, 743 a 744 zákoníku organizace soudů
a civilního řízení - kapitola 12 (Kodiči ta' Organizzazzjoni
u Procedura Čivili - Kap. 12) a článek 549 obchodního
zákoníku - kapitola 13 (Kodiči tal-kummerč - Kap. 13),"

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

„ — V Polsku: články 1103 a 1110 občanského soudního řádu
(Kodeks postepowania cywilnego),"

23.9.2003
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—

d)

zákona
(Zákon

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

.,— na Kypru u .EnapvuiKÓ AiKaotř|pio' nebo v případě rozsudku
o péči u .OiKoyEVEtaKÓ AiKao"rr]pio\ •

na Slovensku: § 37. 39 (pouze pokud jde o péči) a 46 zákona
č. 97/1963 Zb.
o mezinárodním
právu soukromém
a procesním,".

V příloze II se mezi údaje pro Belgii a Německo vkládají tyto
údaje:

—

v Lotyšsku u .Apgabaltiesa",

—

v Litvě u .Lietuvos Aukščiausiasis Teismas'."

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

„ — v České republice u .okresního soudu' nebo .soudního exekutora',"

„ — v Maďarsku u .megyei bíróság': v Budapešti
Bíróság',

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

—
„ — v Estonsku u .rnaakohus' nebo Jinnakohus',"

dále. mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

—

v Lotyšsku u .rajona (pilsětas) tiesa',

„ — v Polsku u .Sad Apelacyjny',"

—

v Litvě u .Lietuvos apeliacinis teismas","'

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

dále. mezi údaje pra Lucembursko a Nizozemsko:

u

.Fóvárosi

na Maltě u .Qorti ta' 1-Appell' postupem stanoveným pro
opravný prostředek v .Kodiči ta' Organizzazzjoni u Procedura
Čivili - Kap.12' nebo v případě rozsudku o péči prostřed
nictvím , čitazzjoni' u .Prim' Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti
tal-Magistrati ta' Ghawdex fil-gurisdizzjoni superjuri taghha","

„ — na Kypru u .Enapxiuxó AiKaorripio' nebo v případě rozsudku
o péči u .OiKo^rmaKÓ AiKaorř|pio',

„ — ve Slovinsku u .Višje sodišče",

„ — v Maďarsku u .megyei bíróság székhelyén múkódó helyi
bíróság' a v Budapešti u .Budai Kózponti Keruleti Bíróság',

—

na Maltě u .Prim" Awla tal-Qorti Čivili' nebo .Qorti tal-Magistrati ta' Ghawdex fil-gurisdizzjoni superjuri taghha', anebo
v případě rozsudku o péči u .Registratur tal-Qorti' prostřed
nictvím .Ministru responsabbli ghall-Gustizzja',"

—

f)

na Slovensku prostřednictvím .odvolania' ke .krajskému súdu'
nebo .námietky* k .okresnému súdu' v případě výkonu rozhod
nutí nařízeného .exekútorem',".

V příloze IV se mezi údaje pro Belgii a Německo vkládají tyto
údaje:

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

„ — v České republice .dovolám" a .žaloba pro zmatečnosť,"

„ — v Polsku u ,Sad Okregowy*,"

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

„ — v Estonsku .kassatsioonkaebus',"

„ — ve Slovinsku u .Okrajno sodišče',

dále, mezi údaje pro Irsko a Rakousko:

—

na Slovensku u .okresného súdu' nebo .exekútora',."

7

„ — v Estonsku u .ringkonnakohus',"

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

„ — ve Slovinsku: čl. 48 odst. 2 a článek 58
o mezinárodním právu soukromém a procesním
o mednarodnem zasebnem právu in postopku),

71

^
„ — na Kypru opravný prostředek k Nejvyššímu soudu,

e)

V příloze III se mezi údaje pro Belgii a Německo vkládají tyto
údaje:

>— v České republice u .okresního soudu',"

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

—

v Lotyšsku opravný prostředek k .Augstáká tiesa',

—

v Litvě obnova
soudním řádem,

—

v Maďarsku .felíilvizsgálati kérelem',

řízení,

pouze

v

případech

stanovených

718

1 CS 1
—

Úřední věstník Evropské unie

na Maltě neexistuje další opravný prostředek k jinému soudu;
v případě rozsudku o péči ke ,Qorti ta' 1-Appell' postupem sta
noveným pro opravný prostředek v .kodiči ta' Organizzazzjoni
u Procedura Čivili - Kap. 12',"

23.9.2003

—

32001 D 0420: rozhodnutí Rady 2001/420/ES ze dne 28.5.2001
(Úř. věst. L 150, 6.6.2001, s. 47),

—

32001 R 0539: nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15.3.2001
(Úř. věst. L 81, 21.3.2001, s. 1),

—

32001 R 1091: nařízení Rady (ES) č. 1091/2001 ze dne 28.5.2001
(Úř. věst. L 150, 6.6.2001, s. 4),

—

32001 R 2414: nařízení Rady (ES) č. 2414/2001 ze dne 7.12.2001
(Úř. věst. L 327, 12.12.2001, s. 1),

—

32002 D 0044: rozhodnutí Rady 2002/44/ES ze dne 20.12.2001
(Úř. věst. L 20, 23.1.2002. s. 5),

—

32002 R 0334: nařízení Rady (ES) č. 334/2002 ze dne 18.2.2002
(Úř. věst. L 53, 23.2.2002, s. 7),

—

32002 D 0352: rozhodnutí Rady 2002/352/ES ze dne 25.4.2002
(Úř. věst. L 123, 9.5.2002, s. 47),

B. VÍZOVÁ POLITIKA

—

32002 D 0354: rozhodnutí Rady 2002/354/ES ze dne 25.4.2002
(Úř. věst. L 123, 9.5.2002, s. 50),

1.
31995 R 1683: Nařízení Rady (ES) č. 1683/95 ze dne 29. května
1995, kterým se stanoví jednotný vzor víz (Uř. věst. L 164, 14.7.1995,
s. 1), ve znění:

—

32002 D 0585: rozhodnutí Rady 2002/585/ES ze dne 12.7.2002
(Úř. věst. L 187. 16.7.2002, s. 44),

—

32002 D 0586: rozhodnutí Rady 2002/586/ES ze dne 12.7.2002
(Úř. věst. L 187, 16.7.2002, s. 48),

—

32002 D 0587: rozhodnutí Rady 2002/587/ES ze dne 12.7.2002
(Úř. věst. L 187. 16.7.2002, s. 50).

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

„ — v Polsku kasační stížnost k ,Sad Najwyžszy',"

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

„ — ve Slovinsku obnova řízení, pouze v případech stanovených
soudním řádem,

—

—

na Slovensku .odvolanie' v případech výkonu
nařízeného .exekútorem' ke .Krajskému súdu',".

rozhodnutí

32002 R 0334: nařízení Rady (ES) č. 334/2002 ze dne 18.2.2002
(Úř. věst. L 53, 23.2.2002, s. 7).

V příloze se bod 3 nahrazuje tímto:
Společná konzulární instrukce se mění takto:
„3. V tomto prostoru se objevuje kód státu tvořený písmenem nebo
písmeny, který označuje členský stát udělující vízum (nebo ,BNL*
v případě zemí Beneluxu, tj. Belgie, Lucemburska a Nizozemska)
se sklopným efektem. Tento kód státu je světlý, drží-li se na plo
cho, a tmavý, otočí-li se o 90°. Kódy států jsou tyto: ,A' pro
Rakousko, ,BNL' pro Benelux, ,CY pro Kypr, ,CZE' pro Českou
republiku, ST pro Německo, ,DK' pro Dánsko, ,E' pro Španělsko,
JEST pro Estonsko, ,P pro Francii, .FIN* pro Finsko, ,GR' pro Řecko,
,H' pro Maďarsko, ,1' pro Itálii, ,IRL* pro Irsko, ,LT pro Litvu, ,LVA'
pro Lotyšsko, ,M* pro Maltu, P pro Portugalsko, .PL' pro Polsko, ,S'
pro Švédsko, ,SK' pro Slovensko, ,SVN* pro Slovinsko, ,UK* pro
Spojené království."

2.
41999 D 0013: Konečné zněm Společné příručky a Společné
konzulární instrukce (SCH/Com-ex (99)) 13 (Úř. věst. L 239,
22.9.2000, s. 317), jak bylo přijato rozhodnutím výkonného výboru ze
dne 28. dubna 1999, bylo dále změněno níže uvedenými akty. Revido
vaná znění Společné konzulární instrukce a Společné příručky obsa
hující tyto změny a zahrnující jiné změny na základě nařízení Rady
(ES) č. 789/2001 a (ES) č. 790/2001 ze dne 24. dubna 2001 (Úř. věst.
L 116. 26.4.2001, s. 2 a 5) byla zveřejněna v Úř. věst. C 313,
16.12.2002, s. 1 a 97.

a)

V příloze 1 části II se zrušují údaje pro tyto země:
„KYPR",
„ČESKÁ REPUBLIKA",
„ESTONSKO",
„MAĎARSKO".
„LITVA",
„LOTYŠSKO",
„MALTA".
„POLSKO",
„SLOVINSKO",

—

32001 D 0329: rozhodnutí Rady 2001/329/ES ze dne 24.4.2001
(Úř. věst. L 116, 26.4.2001, s. 32),

„SLOVENSKO".
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V příloze 2 se přehled A nahrazuje tímto:
„Přehled A
Země, jejichž státní příslušníci NEPODLÉHAJÍ vízové povinnosti v jednom nebo několika státech Schengenu. pokud
jsou držiteli diplomatických, úředních nebo služebních pasů. ale podléhají této povinnosti, pokud jsou držiteli
obyčejných cestovních pasů
BNL

CZ

DK

D

Albánie

EE

EL

E

F

DS

Alžírsko

I

CY

LV

LT

HU

MT

D

DS

D

DS

D(')

A

PL

DS

DS

Ázerbajdžán

DS

DS

Barbados

N

D

DS
DS

Benin
Bosna a Hercegovina

DS
DS

D

D

D

DS

DS

Bolívie
Botswana

DS

Burkina Faso

DS

Kambodža

DS

Kapverdy

DS
D

DS

Čínská lidová republika

DS
DS

Kolumbie

DS

DS

DS

Dominika

DS

Dominikánská republika

DS
DS

Svazová republika Jugoslávie

DS

Fidži

DS

DS

DS

DS
DS
DS

Egypt

DS

DS

Kuba

DS

DS

DS

DS

DS

D

DS

DS

DS

DS

Bývalá jugoslávská republika
Makedonie

D

Gabun

DS

D

DS

DS

D

D

Gambie

DS

Ghana

DS

Guyana

DS

Gruzie

DS

Indie

DS

D

Írán

DS
DS

D

D
DS

Kazachstán

Kyrgyzstán

ISL

DS

Bělorusko

Kuvajt

DS

S

DS

Bahamy

Keňa

DS

FIN

DS

Arménie

Jamajka

SK

DS

Antigua a Barbuda

Pobřeží slonoviny

SI

DS

Angola

Čad

P

D
DS
DS

D

DS

Úřední věstník Evropské unie

720

BNL CZ
Laos

DK

D

EE

EL

E

F

1

CY
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HU

MT

A

DS

Lesotho

PL

DS

DS

D

DS

DS

D

D

Mauretánie

DS

DS

S

ISL

N

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

Moldavsko

D

DS

Mongolsko

DS
DS

DS

Mosambik

DS
D

Namibie
Niger

DS

Pákistán

DS

DS

Peru

DS

Filipíny

DS

DS

DS

D

DS

D

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

Ruská federace

Senegal

DS

DS

D

DS
DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

Svatý Tomáš a Princův ostrov

DS
D

DS

D

DS

DS

Seychely
Jižní Afrika

D

DS

DS

Svazijsko

DS

D

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

D

DS

Tádžikistán

DS
DS

Thajsko

DS

DS

DS

DS

DS

-

Togo

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

Trinidad a Tobago

DS

Tunisko
j

DS

DS

DS

DS

D
DS

DS

D

DS

D

D

DS

DS

DS

DS

DS

D

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

D

DS

DS

DS

DS

Turkmenistán
DS

Uganda
D

Ukrajina

D

DS
D

Uzbekistán

DS

D
DS

Západní Samoa

Zimbabwe

FIN

DS

Maroko

jemen

SK

D

Maledivy

Vietnam

SI

DS

Malawi

Turecko

P

D

DS
DS

(') Držitelé diplomatických pasů vyslaní do Maďarska podléhají vízové povinností při prvním vstupu, ale jsou od ní osvobozeni po zbylou dobu svého přidělení.
DS: držitelé diplomatických a služebních pasů jsou osvobozeni od vízové povinnosti.
D: pouze držitelé diplomatických pasů jsou osvobozeni od vízové povinnosti.

DS
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V příloze 2 se přehled B nahrazuje tímto:
„Přehled B
Země, jejichž státní příslušníci podléhají vízové povinnosti v jednom nebo několika státech Schengenu, pokud jsou
držireli diplomatických, úředních nebo služebních pasů, ale NEPODLÉHAJÍ této povinnosti, pokud jsou držiteli
obyčejných cestovních pasů
BNL

DK

D

EE

EL

F

E

I

A

P

SK

FIN

S

ISL

N

xr)

Austrálie
X

Chile

X

Izrael

X

Mexiko
Spojené státy americké

Xf)

X

(*) Cestují-li služebně.

d)

V čisti I přílohy 3 se poznámka pod čarou 2 nahrazuje tímto:
„Pro země Beneluxu. Českou republiku, Estonsko, Španělsko, Francii, Maďarsko a Slovensko
Tyto osoby jsou osvobozeny od požadavku letištních průjezdních víz:
—

držitelé diplomatických a služebních pasů."

„Pro Slovinsko
Tyto osoby jsou osvobozeny od požadavku letištních průjezdních víz:

e)

—

držitelé diplomatických a služebních pasů,

—

členové letových posádek, kteří jsou státními příslušníky smluvních stran Chicagské úmluvy Mezinárodní orga
nizace pro civilní letectví."

V části I přílohy 3 se poznámka pod čarou 3 nahrazuje tímto:
„Pro Německo a Kypr
Tyto osoby jsou osvobozeny od požadavku letištních průjezdních víz:
—

držitelé diplomatických a služebních pasů.

Prc Polsko

Tyto osoby jsou osvobozeny od požadavku letištních průjezdních víz:
—
f)

držitelé diplomatických pasů."

V části II přílohy 3 se seznam nahrazuje tímto:

„ČÁST II
Společný seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci podléhají povinnosti letištních průjezdních víz pouze
v některých státech Schengenu, přičemž držitelé cestovních dokladů vydaných těmito třetími zeměmi rovněž podlé
hají této povinnosti.
BNL
0

CZ

DK

D

EE
0

EL

E
()
J

Albánie
Angola

F
()
4

I
()

CY

LT

HU

5

X
X

X

X

X

X

X

Kamerun

X

Kongo

X

Pobřeží slonoviny

X

X

A

PL

P

FIN

S

ISL

N

rčs~]
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LT

HU

A

PL

p

FIN

s

ISL

N

(')

5

X
X( )

Egypt

7

X

Gambie
Guinea

X

X

Guinea-Bissau

X

X

Haiti

X

Indie

X( )
8

X
X

X( )
6

X

X

X( )
6

Indonésie

X

Jordánsko

X

Libanon

X

X

Libérie

X

Libye

X

Mali

X

X( )

X

X

X

7

X

X
X

Filipíny

X

Rwanda

X
X

Sierra Leoně

X

Súdán

X

Sýrie

X

X( )
4

X
X

Vietnam

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X( )

X

X

Turecko

X

X

Togo
X( )
6

X

X

Severní Mariany

Senegal

X

9

X

X

X
X

X

X
X

(') Cizinci, kteří podléhají povinnosti průjezdních víz. nemusí mít letištní průjezdní vízum při tranzitu přes rakouská letiště, pokud jsou držiteli některého z následujících
dokladů platného po dobu pobytu nezbytnou pro průjezd:
—
povolení k pobytu vydaného Andorrou, Japonskem, Kanadou. Monakem, San Marinem, Švýcarskem. Svatým stolcem nebo Spojenými státy americkými, které
zaručuje právo návratu;
—
vízum nebo povolení k pobytu státu Schengenu, pro který byla uvedena v platnost dohoda o přistoupení;

—

povolení k pobytu členského státu EHP.

(*) Pouze pokud tito státní příslušníci nejsou držiteli povolení k pobytu platného v členských státech EHP, ve Spojených státech amerických nebo v Kanadě. Rovněž jsou
osvobozeni držitelé diplomatických, služebních nebo zvláštních pasů.
(') Držitelé diplomatických, úředních a služebních pasů jsou osvobozeni od povinnosti letištních průjezdních víz. Totéž platí pro držitele obyčejných cestovních pasů, kteří
mají trvalý pobyt v členském státě EHP, ve Spojených státech amerických nebo v Kanadě nebo mají vstupní vízum platné v jedné z těchto zemí.
(*) O d povinnosti letištních průjezdních víz jsou osvobozeny tyto osoby:
—
držitelé diplomatických a služebních pasů;
—
držitelé některého z povolení k pobytu, jejichž seznam je uveden v části III:
—
členové posádek letadel, kteří jsou státními příslušníky některé smluvní strany Chicagské úmluvy.
(') Pouze pokud tito státní příslušníci nejsou držiteli povolení k pobytu platného v členském státě EHP, v Kanadě nebo ve Spojených státech amerických.
(*) Pouze pokud tito státní příslušníci nejsou držiteli víza nebo povolení k pobytu platného v členském státě E U nebo státě, jenž je smluvní stranou Dohody o Evropském
hospodářském prostoru ze dne 2. května 1992, v Kanadě, ve Švýcarsku nebo ve Spojených státech amerických.
( ) Pouze pro držitele cestovního dokladu pro palestinské uprchlíky.
(*) Indičtí státní příslušníci nepodléhají povinnosti letištních průjezdních víz, pokud jsou držiteli diplomatického nebo služebního pasu.
Indičtí státní příslušníci rovněž nepodléhají povinnosti letištních průjezdních víz, pokud jsou držiteli víza nebo povolení k pobytu platného v některé zemi EU nebo
EHP nebo v Kanadě, ve Švýcarsku nebo ve Spojených státech amerických. Indičtí státní příslušníci rovněž nepodléhají povinnosti letištních průjezdních víz, pokud jsou
držiteli platného povolení k pobytu v Andoře, Japonsku, Monaku nebo San Marinu a povolení ke zpětnému vstupu do země jejich pobytu platného po dobu tří měsíců
od jejich letištního tranzitu.
,
7

Poznamenává se, že výjimka týkající se indických státních příslušníků, kteří jsou držiteli platného povolení k pobytu v Andoře, Japonsku, Monaku nebo San Marinu,
vstupuje v platnost dnem začlenění Dánska do schengenské spolupráce, tj. dnem 25. března 2001.
( ) Též pro držitele cestovních dokladů pro palestinské uprchlíky.
9
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V příloze 7 se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:

3)

Cizinec, který bude na území studovat, může předložit jako
doklad o zajištění prostředků k pobytu závazek vydaný
státním orgánem nebo právnickou osobou, že zajistí pobyt
cizince na území poskytnutím peněžních prostředků ve výši
částky životního minima na osobní potřeby na 1 měsíc před
pokládaného pobytu, nebo doklad o tom, že veškeré náklady
spojené s jeho studiem a pobytem budou uhrazeny přijímající
organizací (školou). Pokud částka v závazku této výše nedosa
huje, je cizinec povinen předložit doklad o vlastnictví
peněžních prostředků ve výši rozdílu mezi částkou životního
minima na osobní potřeby a závazkem na dobu předpokláda
ného pobytu, nejvýše však ónásobek částky životního minima
na osobní potřeby. Doklad o zajištění prostředků k pobytu lze
nahradit rozhodnutím či smlouvou o přidělení grantu získa
ného na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká repub
lika vázána.

4)

Cizinec, který nedosáhl věku 18 let, je povinen prokázat
zajištění prostředků k pobytu podle odstavce 1 v poloviční
výši.'

„ČESKÁ REPUBLIKA

Orientační částky jsou stanoveny zákonem č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů.

Podle § 5 zákona o pobytu cizinců na území České republiky je
cizinec povinen na požádání policie předložit doklad o zajištění
prostředků k pobytu na území (§13) nebo ověřené pozvání ne
starší než 90 dnů ode dne jeho ověření policií (§ 15 a 180),

§ 13 stanoví:

.Prostředky k pobytu na území

1)

a § 15 stanoví:

Zajištění prostředků k pobytu na území se prokazuje, není-li
dále stanoveno jinak, předložením:

.Pozvání

a)

V pozvání se zvoucí osoba zavazuje, že uhradí náklady

peněžních prostředků alespoň ve výši

—

—

0,5násobku částky životního minima stanovené podle
zvláštního právního předpisu jako potřebné k zajištění
výživy a ostatních základních osobních potřeb (dále
jen .čistka životního minima na osobní potřeby*) na
1 den pobytu, jestliže tento pobyt nemá vcelku pře
sáhnout dobu 30 dnů.

15násobku částky životního minima na osobní
potřeby, jestliže má pobyt na území přesáhnout dobu
30 dr.ů. s tím. že tato částka se za každý celý měsíc
předpokládaného
pobytu
na
území
zvyšuje
o 2násobek částky životního minima,

—

50násobku částky životního minima na osobní
potřeby, jestliže se jedná o pobyt za účelem podni
káni, který má vcelku přesáhnout 90 dnů, nebo

—

dokladu potvrzujícího zaplacení služeb spojených
s pobytem cizince na území nebo dokladu potvrzují
cího, že služby budou poskytnuty bezplatně.

723

a) . spojené s obživou cizince po dobu pobytu na území až do
vycestování z území,

b)

spojené s ubytováním cizince po dobu pobytu na území až do
vycestování z území,

c)

spojené s poskytnutím zdravotní péče po dobu pobytu na
území až do vycestování z území, případně též s převozem
nemocného nebo ostatků zemřelého.

d)

vzniklé policii v souvislosti s pobytem na území
a vycestováním cizince z území při správním vyhoštění.'"

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

2)

Zajištění prostředků k pobytu na území lze místo peněžních
prostředků uvedených v odstavci 1 prokázat:

a)

výpisem r. účtu vedeného v bance znějícím na jméno
cizince, ze kterého vyplývá, že cizinec může během
pobytu v České republice disponovat s peněžními pro
středky ve výši uvedené v odstavci 1, nebo

b)

jiným dokladem o finančním zajištění, například platnou
mezinárodně uznávanou kreditní kartou.

„ESTONSKO

Podle estonského práva prokáží cizinci přijíždějící do Estonska bez
pozvání na žádost důstojníka pohraniční stráže při vstupu do
země, že mají dostatečné peněžní prostředky na úhradu nákladů
jejich pobytu a vycestování z Estonska. Za dostatečné denní
peněžní prostředky se považuje 0,2 násobek měsíční minimální
mzdy stanovené vládou republiky.

Jinak odpovídá za úhradu nákladů pobytu cizince a jeho vycesto
vání z Estonska zvoucí osoba."
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Podle článku 5 zákona o cizincích (zákon XXXIX z roku 2001
o vstupu a pobytu cizinců) lze prostředky pro osobní potřeby
vyžadované pro vstup a pobyt prokázat předložením:

„KYPR

V souladu s nařízeními o cizincích a přistěhovalectví (nařízení
(9(2)(B)) závisí vstup cizinců do republiky pro účely dočasného
pobytu na uvážení přistěhovaleckých úředníků na hranicích, které
je vykonáváno v souladu s obecnými nebo konkrétními pokyny
ministra vnitra nebo s ustanoveními výše uvedených nařízení. Přistěhovalečtí úředníci na hranicích rozhodují o vstupu jednotlivě
s přihlédnutím k účelu a době pobytu, případným rezervacím uby
tování nebo k hostitelství osobami s obvyklým bydlištěm na
Kypru.

LOTYŠSKO

Článek 81 nařízení vlády č. 131 ze dne 6. dubna 1999, ve znění
nařízení vlády č. 124 ze dne 19. března 2002, stanoví, že cizinec
nebo osoba bez státní příslušnosti na požádání úředníka Státní
ostrahy hranic předloží doklady uvedené v pododstavcích 67.2.2
a 67.2.8 zmíněných nařízení:

—

maďarské nebo cizí měny nebo bezhotovostních platebních
prostředků (např. šeků nebo kreditních karet),

—

platného pozvání vydaného maďarským státním příslušníkem,
cizincem s povolením k pobytu nebo povolením k usazení
nebo právnickou osobou, pokud osoba zvoucí cizince pro
hlásí, že uhradí náklady ubytování, stravování, zdravotní péče
a návratu (repatriace). K pozvání musí být přiloženo úřední
schválení úřadu cizinecké policie,

—

potvrzení o ubytování a stravování rezervovaném a předem
zaplaceném prostřednictvím cestovní kanceláře (poukázka),

—

jakéhokoli jiného důvěryhodného důkazu.

MALTA
,67.2.2.

67.2.8.

lázeňskou nebo cestovní poukázku potvrzenou v souladu
s předpisy Lotyšské republiky nebo turistický karnet
vyhotovený podle určeného vzoru, vydaný. Sdružením
mezinárodního cestovního ruchu (AIT);

V praxi se ověřuje, že osoby vstupující na Maltu mají minimální
částku 20 MTL (48 EUR) na den na celou dobu trvání své
návštěvy."

pro obdržení jednorázového víza:
dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

67.2.8.1. cestovní šeky ve volně směnitelné měně nebo hotovost
v LVL nebo ve volně směnitelné měně odpovídající 60
LVL na každý den; pokud osoba předloží doklady proka
zující, že již zaplatila potvrzené místo ubytování na
celou dobu pobytu - cestovní šeky ve volně směnitelné
měně nebo hotovost v LVL nebo ve volně směnitelné
měně odpovídající 25 LVL na každý den;

67.2.8.2. doklad potvrzující rezervaci potvrzeného místa ubyto
vání;

„POLSKO

Částky vyžadované pro překročení hranic jsou určeny ve vyhlášce
ministra vnitra a správy ze dne 20. června 2002 o výši prostředků
na úhradu výdajů týkajících se vstupu, průjezdu, pobytu a odjezdu
cizinců překračujících hranice Polské republiky a o podrobných
pravidlech pro prokazování držení těchto prostředků - Dz.U.
2002, Nr 91, poz. 815).

67.2.8.3. okružní jízidenku s pevně stanovenými daty.'
Částky určené v uvedené vyhlášce jsou:
LITVA
—

100 PLN na den pobytu pro osoby starší 16 let, avšak nej
méně 500 PLN,

—

50 PLN na den pobytu pro osoby mladší 16 let, avšak nej
méně 300 PLN,

—

20 PLN na den pobytu, avšak nejméně 100 PLN, pro osoby,
které se účastní turistických zájezdů, mládežnických táborů
nebo sportovních soutěží, anebo osoby, které mají náklady
pobytu v Polsku hrazeny nebo přijíždějí do Polska za účelem
léčení v léčebnách,

„MAĎARSKO

—

300 PLN pro osoby starší 16 let, jejichž pobyt v Polsku nepře
sahuje 3 dny (včetně průjezdu),

Orientační částku stanoví právní předpisy o pobytu cizinců: podle
vyhlášky ministra vnitra č. 25/2001. (XI. 21.) je v současnosti
vyžadováno nejméně 1000 HUF pro každý vstup.

—

150 PLN pro osoby mladší 16 let, jejichž pobyt v Polsku
nepřesahuje 3 dny (včetně průjezdu),"

Podle čl. 7 odst. 1 Htevského zákona o právním postavení cizinců
je cizinci odepřen vstup do Litevské republiky, pokud není scho
pen prokázat, že má dostatečné prostředky na pobyt v Litevské
republice a zpáteční jízdenku do své země nebo pro pokračování
v cestě do jiné země, do níž je oprávněn vstoupit.

Pro výše uvedené však neexistují orientační částky. Rozhodnutí
jsou přijímána jednotlivě v závislosti na účelu, druhu a délce
pobytu."

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

'
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dále. mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:
„SLOVINSKO
70 EUR na osobu pro každý den předpokládaného pobytu.
SLOVENSKO
Podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona č. 48/2002 Z. z. o pobytu
cizinců je cizinec povinen na požádání prokázat finanční zabezpe
čení pobytu ve volně směnitelné méně nejméně ve výši poloviny
minimální mzdy stanovené zákonem č. 90/1996 Z. z. o minimální
mzdě, ve znění pozdějších předpisů, na každý den pobytu; cizinec
mladší 16 let je povinen prokázat finanční zabezpečení pobytu
v poloviční výši."
h)

V připojeném dokumentu SCH/I-Front (98) 184 rev. 3 se seznam
„I-Přehled míst, která se v současné době považují za v zásadě vhodná
pro nasazení poradců pro doklad)'", nahrazuje tímto:
„S ohledem na aktuální situaci se považují následující místa, kde se
nacházejí konzulární úřady a/nebo zámořské kanceláře leteckých
a námořních společností, za v zásadě vhodná pro nasazení poradců
pro doklady (tento seznam bude podle potřeby aktualizován):
—

zastoupení: Francie, Portugalsko
—

Abú Dhabi (Spojené arabské emiráty)
důležité tranzitní letiště pro lety do Evropy, poradenství a školení
by proto mělo být zaměřeno zejména na letecké společnosti

—

Akkra (Ghana)
letecké společnosti

—

Ankara (Turecko)
letecké společnosti

—

Bamáko (Mali)
letecké společnosti
zastoupení: Francie

—
2.
32001 R 0539: Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. břez
na 2001. kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní
příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož
i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti
osvobozeni (Úř. vést. L 81. 21.3.2001. s. 1), ve zněm.

Abidžan (Pobřeží slonoviny)
letecké společnosti

V příloze k příloze 8 se bod 3 nahrazuje tímto:
„3. V tomto pros.ořu se objevuje kód státu tvořený písmenem
nebo písmeny který označuje členský stát udělující vízum
(nebo ,BNL' v případě zemí Beneluxu, tj. Belgie, Lucemburska
a Nizozemska) se sklopným efektem. Tento kód státu je světlý,
drží-li se na plocho, a tmavý, otočí-li se o 90°. Kódy států jsou
tyto: .A' pro Rakousko. ,BNL" pro Benelux, .CY' pro Kypr,
,CZE" pro Českou republiku, ,D' pro Německo, ,DK' pro Dán
sko, ,E' pro Španělsko. .ESP pro Estonsko, , F pro Francii, .FIN'
pro Finsko, ,GR" pro Řecko, ,H' pro Madarsko, ,1' pro Itálii,
.IRL' pro Irsko. .LT* pro Litvu. .LVA' pro Lotyšsko, ,M' pro
Maltu, ,P pro Portugalsko, ,PL" pro Polsko, ,S' pro Švédsko, ,SK'
pro Slovensko. . S W pro Slovinsko, ,UK' pro Spojené krá
lovství."

Bangkok (Thajsko)
letecké společnosti

—

Bejrút (Libanon):
letecké společnosti
společnosti provozující lodní dopravu

—

32001 R 2414: na:izení Radv (ES) č. 2414/2001 ze dne 7.12.2001
(Úř. věst. L 327. 11.l2.2001,'s. 1).

V příloze II části 1 se zrušují tyto údaje:

zastoupení: Kypr
—

Bissau (Guinea-Bissau)
letecké společnosti
zastoupení: Portugalsko

.Kypr".
„Česká republika".

—

Brazzaville (Kongo)
letecké společnosti

„Estonsko",

zastoupení: Francie

„Maďarsko",
—
„Lotyšsko",

Káhira (Egypt):
letecké společnosti
společnosti provozující lodní dopravu

„Litva",

zastoupení: Kypr

„Malta",
—
„Polsko",

Casablanca (Maroko)
letecké společnosti
zastoupení: Španělsko

„Slovensko",
„Slovinsko".

—

Colombo (Srí Lanka)
letecké společnosti
zastoupení: Francie

C. VNĚJŠÍ HRANICE
1.
41998 D 0059: Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. pro
since 1998 o koordinovaném nasazení poradců pro doklady
(SCH/Com-ex (98)59 rev.) (Úř. věst. L 239. 22.9.2000, s. 308),
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—

Dhafea (Bangladéš)
letecké společnosti
zastoupení: Francie
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—

—

—

Dakar (Senegal)

Málabo (Rovníková Guinea)

letecké společnosti

letecké společnosti

zastoupení: Francie, Portugalsko, Španělsko

zastoupení: Španělsko

Damašek (Sýrie):

Maputo (Mosambik)

letecké společnosti

letecké společnosti

zastoupení: Kypr

zastoupení: Portugalsko

Douala (Kamerun)

Moskva (Rusko)

letecké společnosti
zastoupení: Francie
—

Dubaj (Spojené arabské emiráty)
důležité tranzitní letiště pro lety do Evropy, poradenství a školení
by proto mělo být zaměřeno zejména na letecké společnosti

— Haiti
letecké společnosti
zastoupení: Francie
—

Ho Či Minovo Město (Vietnam)
letecké společnosti
zastoupení: Francie

— Hongkong

letecké společnosti
Nádor (Maroko)
zastoupení: Španělsko
Nairobi (Keňa)
letecké společnosti
zastoupení: Německo, Francie
Peking (Čína)
letecké společnosti
zastoupení: Francie, Španělsko
Praia (Kapverdy)
letecké společnosti
zastoupení: Portugalsko

letecké společnosti

Rabat (Maroko)

zastoupení: Francie

letecké společnosti
zastoupení: Španělsko

—

Islámábád (Pákistán)
letecké společností

Rio de Janeiro (Brazílie)

zastoupení: Španělsko

letecké společnosti
zastoupení: Portugalsko

—

Istanbul (Turecko)
letecké společnosti

S. Torné (Svatý Tomáš a Princův ostrov)

zastoupení: Španělsko

letecké společnosti
zastoupení: Portugalsko

—

Karáčí (Pákistán)
letecké společnosti

Sal (Kapverdy)

zastoupení: Německo (vhodné intenzivní školení a poradenství).

letecké společnosti
zastoupení: Portugalsko

—

Kyjev (Ukrajina)
zastoupení: Portugalsko

—

Kuvajt
letecké společnosti

—

Logos (Nigérie)
letecké společností
zastoupení: Německo, Francie, Španělsko.

—

—

Lima (Peru)

San'a' (Jemen)
letecké společnosti
Santo Domingo (Dominikánská republika)
letecké společnosti
zastoupení: Španělsko
Šanghaj (Čína)
letecké společnosti
zastoupení: Francie

letecké společností

Skopje (Bývalá jugoslávská republika Makedonie)

zastoupení: Španělsko

letecké společnosti

Luanda (Angola)

Tanga (Maroko)

letecké společností

letecké společnosti

zastoupení: Portugalsko

společnosti provozující lodní dopravu
zastoupení: Španělsko

—

Macao
letecké společnosti

Tetuán (Maroko)

zastoupení: Portugalsko

zastoupení: Španělsko

23.9.2003
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dále, mezi údaje pro Spolkovou republiku Německo a Řeckou
republiku:

Tirana (Albánie)
letecké společnosti

—

Tunis (Tunisko)

„ — v Estonské republice: Úřad pohraniční stráže (Piirivalveamet)
a Celní úřad (Tolliament);"

letecké společnosti
—
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Yaoundé (Kamerun)

dále, mezi údaje pro Italskou republiku a Lucemburské velkové
vodství:

letecké společnosti
zastoupení: Francie*.

„ — v Kyperské republice: Aoruvouia Kimpou (Kyperská policie),
Tpr|pa TcXtovatův (Odbor cel a spotřebních daní);

2.
41999 D 0013: Konečné znění Společné příručky a Společné
konzulární instrukce (SCH/Com-ex (99)) 13 (Úř. věst. L 239.
22.9.2000, s. 317), jak bylo přijato rozhodnutím výkonného výboru ze
dne 28. dubna 1999, bylo dále pozměněno níže uvedenými akty. Revi
dovaná znění Společné konzulární instrukce a Společné příručky obsa
hující tyto změny a zahrnující jiné změny na základě nařízení Rady
(ES) č. 789/2001 a (ES) č. ^90/2001 ze dne 24. dubna 2001 (Úř. věst.
L 116, 26.4.2001, s. 2 a 5) bvla zveřejněna v Úř. věst. C 313,
16.12.2002, s. 1 a 97.
—

—

32001 D 0329: rozhodnutí Rady 2001/329/ES ze dne 24.4.2001
(Úř. vést. L 116. 26.4.2001, s. 32).

—

v Lotyšské republice: Valsts robežsardze (Státní ostraha hra
nic), Muita (Celní správa), Sanitárá robežinspekcija (Pohraniční
hygienická inspekce);

—

v Litevské republice: Služba státní ochrany hranic v rámci
ministerstva vnitra;";

dále, mezi údaje pro Lucemburské velkovévodství a Nizozemské
království:

32001 D 0420: rozhodnutí Radv 2001/420/ES ze dne 28.5.2001
(Úř. věst. L 150, 6.6.2001. s. 47),'
„ — v Maďarské republice: Pohraniční stráž;

—

32001 R 0539: nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15.3.2001
(Úř. věst. L 81, 21.3.2001. s. 1),

—

v Republice Malta: Přistěhovalecká policie a Celní odbor;";

—

32001 R 1091: nařízení Rady (ES) č. 1091/2001 ze dne 28.5.2001
(Úř. věst. L 150. 6.6.2001. s. 4).

—

32001 R 2414: nařízení Rady (ES) č. 2414/2001 ze dne 7.12.2001
(Úř. věst. L 327, 12.12.2001,'s. 1).

„ — v Polské republice: Pohraniční stráž;";

—

32002 D 0044: rozhodnutí Rady 2002/44/ES ze dne 20.12.2001
(Úř. věst. L 20. 23.1.2002, s. 5).

dále, mezi údaje pro Portugalskou republiku a Finskou republiku:

—

32002 R 0334: nařízení Radv (ES) č. 334/2002 ze dne 18.2.2002
(Úř. věst. L 53. 23.2.2002, s . 7 ) .

—

32002 D 0352: rozhodnutí Rady 2002/352/ES ze dne 25.4.2002
(Úř. věst. L 123. 9.5.2002. s. 47),'

—

12002 D 0 3 5 4 : rozhodnutí Rady 2002/354/ES ze dne 2 5 . 4 . 2 0 0 2
(Úř. věst. L 123, 9.5.2002, s. 50).

—

32002 D 0585: rozhodnutí Rady 2002/585/ES ze dne 12.7.2002
(Úř. vést. L 18". 16.7.2002, s. 44).

—

32002 D 0586: rozhodnutí Rady 2002/586/ES ze dne 12.7.2002
(Úř. vést. L 187, 16.7.2002. s. 48).

—

32002 D 0587: rozhodnutí Rady 2002/587/ES ze dne 12.7.2002
(Úř. věst. L 187. 16.7.2002, s. 50).

Společná příručka se mění takto:
a)

V části II bodě 1.1.1 se mezi údaje pro Belgické království a Dánské
království vkládá nová odrážka, která zní:
„ — v České republice: Oddělení cizinecké a pohraniční policie
jsou pověřena prováděním kontrol osob na hraničních pře
chodech, na zelené' hranici a na mezinárodních letištích.
Odpovídající pohraniční celní úřady jsou pověřeny kontrolou
zboží;"

dále, mezi údaje pro Nizozemské království a Portugalskou repub
liku:

„ — ve Slovinské republice: Policie a celní úřady, ty pouze na hra
ničních přechodech s Italskou republikou a Rakouskou repub
likou;

—

b)

ve Slovenské republice: Pohraniční policie a Celní správa;",

V části II bodě 2.1.5 druhé odrážce se zrušuje údaj:

„Malta"

c)

V části II bodě 6.3.1 druhém pododstavci se druhá odrážka nahra
zuje tímto:

,.— držitelé cestovních dokladů pro uprchlíky vydaných v Dánsku,
ve Spojeném království, v Irsku, na Islandu, v Lichtenštejnsku,
na Maltě, v Norsku, ve Švédsku nebo ve Švýcarsku jsou osvo
bozeni od vízové povinnosti při vstupu na území Belgického
království, České republiky, Spolkové republiky Německo,
Estonské republiky, Španělského království, Italské republiky.
Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky,
Lucemburského velkovévodství, Maďarské republiky, Republiky
Malta, Nizozemského království, Polské republiky, Portugalské
republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky.

Držitelé těchto cestovních dokladů podléhají vízové povinnosti
při vstupu na území Řecké republiky a Francouzské republiky.
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—

dále jsou při
osvobozeni
vydaných v
Nizozemsku,

vstupu do České republiky od vízové povinnosti
držitelé cestovních dokladů pro uprchlíky
Belgii, Finsku, Německu, Itálii, Lucembursku,
Portugalsku, Španělsku a Rumunsku."

V příloze 1 se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:
.ČESKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKO
Pozemní hranice
1.

Bartultovice - Trzebina

2.

Bílý Potok - Paczków

3.

Bohumín - Chahipki

4.

Bohumín - Chahipki (železniční)

5.

Bukovec - Jasnowice

6.

Český Těšín - Cieszyn

7.

Český Těšín - Cieszyn (železniční)

8.

Chotěbuz - Cieszyn

9.

Dolní Lipka - Boboszów

5.

Bílá Voda - Zloty Stok *

6.

Božanov - Radków **

7.

Česká Čermná - Brzozowice **

8.

Chomýž - Chomiaža *

9.

Chuchelná - Borucin *
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10. Chuchelná - Krzanowice *
11. Harrachov - Polána Jakuszycka **
12. Hať - Rudyszwald *
13. Hať - Tworków *
14. Hněvošice - Šciborzyce Wielkie *
15. Horní Morava - Jodiów **
16. Hrčava - Jaworzynka */**
17. Janovičky - Ghiszyca Górna **
18. Karviná Ráj II - Kaczyce Górne *
19. Kojkovice - Puriców *
20. Kopytov - Olza *
21. Linhartovy - Leňarcice *
22. Luční bouda - Równia pod Sniežk^ **
23. Luční bouda - Šlaski Dom **

10. Dolní Marklovice - Marklowice Górne

24. Máchovská Lhota - Ostrá Góra **

11. Frýdlant v Čechách - Zawidów (železniční)

25. Malá Čermná - Czermna *

12. Habartice - Zawidów

26. Malý Stožek - Stožek *

13. Harrachov - Jakuszyce

27. Masarykova chata - Zieleniec **

14. Horní Lištna - Leszna Górna

28. Mladkov (Petrovičky) - Kamieňczyk **

15. Hrádek nad Nisou - Porajów

29. Nýdek - Wielka Czantorja **

16. Královec - Lubawka

30. Olešnice v Orlických horách (Čihalka) - Duszniki Zdroj'

17. Královec - Lubawka (železniční)

31. Opava - Pilszcz *

18. Krnov - Pietrowice

32. Orlické Záhoří - Mostowice *

19. Kunratice - Bogatynia

33. Petříkovice - Okreszyn **

20. Lichkov - Miedzylesie (železniční)
21. Meziměstí - Mieroszów (železniční)
22. Mikulovice - Ghicholazy
23. Mikulovice - Ghichohizy (železničnO
24. Náchod - Kudowa Slone
25. Nové Město p. Smrkem - Czerniawa Zdroj
26. Osoblaha - Pomorzowiczki
27. Otovice - Thimaczów
28. Petrovice u Karviné - Zebrzydowice (železniční)
29. Pomezní Boudy - Przeiecz Okraj
30. Srbská - Miloszów

34. Píšť - Boleslaw *
35. Píšť - Owsiszcze *
36. Rohov - Šciborzyce Wielkie *
37. Šilheřovice - Chahipki *
38. Smrk - Stóg Izerski **
39. Soví sedlo (Jelenka) - Sowia Przelecz **
40. Špindlerův mlýn - Przesieka **
41. Staré Město - Nowa Morawa */**
42. Strahovice - Krzanowice *
43. Travná - Lutynia */**
44. Třebom - Gródczanki *
45. Třebom - Kietrz *

31. Starostín - Golinsk

46. Úvalno - Bránice *

32. Sudice - Pietraszyn

47. Vávrovice- Wiechowice *

33. Závada - Golkowice

48. Velké Kunětice -Slawniowice *

34. Zlaté Hory - Konradów

49. Velký Stožec - Stožek **

Přechody malého pohraničního styku (*) a přechody na turis
tických stezkách (**)

50. Věřňovice - Gorzyczki *

1.

Andělka - Lutogniewice **

52. Vidnava - Kalków *

2.

Bartošovice v Orlických horách - Niemojów */**

53. Vosecká bouda (Tvarožník) - Szrenica **

3.

Bernartice - Dziewietlice *

54. Vrchol Kralického Sněžníku - Snieznik **

4.

Beskydek - Beskidek *

55. Žacléř - Niedomirów **

51. Věřňovice - Laziska *

,
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56. Zdoňov - Laczna "

20. Přední Výtoň - Guglwald

57. Zlaté Hon- - Jarnokówek **

21. Šatov - Retz (železniční)
22. Slavonice - Fratres

ČESKÁ

REPUBLIKA -

SLOVENSKO

23. Studánky - Weigetschlag

Pozemní hranice

24. Valtice - Schrattenberg

1.

Bílá - Klokočov

25. Vratěnín - Oberthiirnau

2.

Bílá-Bumbálka - Makov

26. Zadní Zvonková - Schóneben

3.

Břeclav (dálniční) - Brodské (dálniční)

4.

Březová - Nová Bošáca

5.

Brumov-Bylnice - Horné Srnie

Pozemní hranice

6.

Hodonín - Holič

1.

Aš - Selb

7.

Hodonín - Holič (železniční )

2.

Aš - Selb-Plóssberg (železniční")

3.

Boží Dar - Oberwiesenthal

ČESKÁ REPUBLIKA — NĚMECKO

-

8.

Horní Lideč - Luky pod Makytou (železniční)

9.

Lanžhot - Brocské

10. Lanžhot - Kútj (železniční")
11. Mosty u Jablunkova - Čadca (železniční)
12. Mosty u Jablunkova - Svrčinovec
13. Nedašova Lhota - Červený Kameň
14. Šance - Čadca-Milošová

4.

Broumov - Máhring

5.

Česká Kubice - Furth im Wald (železniční")

6.

Cheb - Schirnding (železničníi

7.

Cínovec - Altenberg

8.

Cínovec - Zinnwald

9.

Děčín - Bad Schandau (železniční")

10. Dolní Poustevna - Sebnitz

15. Starý Hrozenkov - Drietoma

11. Doubrava - Bad Elster

16. Strání - Moravské Lieskové

12. Folmava - Furth im Wald

17. Střelná - Lysá pod Makytou

13. Hora sv. Šebestiána - Reitzenhain

18. Sudoměřice - Skalica
19. Sudoměřice - Skalica (železniční)
20. Velká nad Velič kou - Vrbovce (železniční*)
21. Velká nad Velič kou - Vrbovce

14. Hrádek nad Nisou - Zittau (železniční)
15. Hřensko - Schmilka
16. Hřensko - Schóna (říční)
17. Jiříkov - Neugersdorf

22. Velké Karlovice - Makov

18. Kraslice - Klingenthal

23. Vlárský průsmvk - Horné Srnie (železniční")

ČESKÁ REPUBLIKA - RAKOUSKO

19. Kraslice / Hraničná - Klingenthal (železniční)
20. Lísková - Waldmůnchen
21. Mníšek - Deutscheinsiedel

Pozemní hranice

22. Moldava - Neurehefeld

1.

Břeclav - Hohenau (železniční )

2.

České Velenice - Gmúnd

3.

České Velenice - G m ú n d (železniční)

4.

České Velenice - Gmiind 2

5.

Chlum u Třeboně - Schlag

6.

Čížov - Hardegg

7.

Dolní Dvořiště - Wullovvitz

8.

Halámky - Gmúnd-Neu-Nagelberg

9.

Hatě - Kleinhaugsdorf

-

10. Hevlín - Laa an der Thaaya

23. Pavlův Studenec - Bárnau
24. Pomezí nad Ohří - Schirnding
25. Potůčky - Johanngeorgenstadt (železniční)

26. Potůčky - Johanngeorgenstadt
27. Petrovice - Bahratal
28. Rozvadov - Waidhaus
29. Rozvadov - Waidhaus (dálniční)
30. Rumburk - Ebersbach - Habrachtice (železniční")
31. Rumburk - Neugersdorf
32. Rumburk - Seifhennersdorf

11. Hnanice - Mitterretzbach

33. Stožec - Haidmúhle

12. Horní Dvořiště - Summerau (železniční)

34. Strážný - Philippsreuth

13. Ježová - Iglbach

35. Svatá Kateřina - Neukirchen b. Hl. Blut

14. Koranda - St. Oswald

36. Svatý Kříž - Waldsassen

15. Mikulov - Drasenhofen

37. Varnsdorf - Seifhennersdorf

16. Nová Bystřice - Grametten

38. Vejprty - Bárenstein

17. Nové Hrady - Fyhrabruck

39. Vejprty - Bárenstein (železniční")

18. Plešné jezero - Plóckensteinersee

40. Vojtanov - Bad Brambach (železniční)

19. Poštorná - Reinthal

41. Vojtanov - Schónberg
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42. Všeruby - Eschlkam

43. Nová Ves v Horách - Deutschneudorf

43. Železná - Eslarn

44. Nové Údolí /Trojstoličník/ - Dreisessel

44. Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein

45. Ostrý - Grosser Osser

45. Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein (železniční)

46. Ovčí Vrch - Hochstrasse

Přechody na turistických stezkách

47. Petrovice - Lúckendorf

1.

Brandov - Olbernhau (Griinthal)

48. Pleš - Friedrichsháng

2.

Branka - Hermannsreuth

49. Plesná - Bad Brambach

3.

Bublava - Klingenthal/Aschberg

4.

Bučina - Finsterau

5.

Čerchov - Lehmgrubenweg

6.

Černý Potok - Jóhstadt

7.

České Žleby - Bischofsreut (Marchháuser)

8.

Český Jiřetín - Deutschgeorgenthal

9.

Debrník - Ferdinandsthal

50. Pod Třemi znaky - Brombeerregel
51. Potůčky - Breitenbrunn (Himmelswiese)
52. Prášily - Scheuereck
53. Přední Zahájí - Waldheim
54. Rybník - Stadiem
55. Šluknov/Rožany - Sohland (Hohberg)
56. Starý Hrozňatov - Hatzenreuth

10. Dobií Podluží - Waltersdorf (Herrenwalde)

57. Tři znaky - Drei Wappen

11. Dolní Světlá - Jonsdorf
12. Dobu Světlá - Waltersdorf

58. Zadní Doubice - Hinterheermsdorf

13. Dobií Žleb - Elbradweg Schóna

59. Ždár - Griesbach

14. Fleky - Hofberg

60. Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein

15. Fojtovice - Fúrstenau

Vzdušné hranice

16. Hora sv. Kateřiny - Deutschkatharinenberg

1.

17. Horní Paseky - Bad Brambach
18. Hrádek nad Nisou - Hartau
19. Hranice - Bad Elster/ Bárenloh
20. Hranice - Ebmath
21. Hřebečná (Boží Dar/Hubertky) - Oberwiesenthal
22. Hřebečná/Korce - Henneberg (Oberjugel)
23. Hřensko - Schdna
i
24. jelení - Wildenthal
25. Jílové/Sněžník 4 Rosenthal
26. Jiríkov.- Ebersbach (Bahnhofstr.)

veřejná (')
1.

Brno - Tuřany

2.

České Budějovice - Hosín

3.

Holešov

4.

Karlovy Vary

5.

Karlovy

6.

Liberec

7.

Mnichovo Hradiště

8.

Olomouc

9.

Ostrava - Mošnov

10. Pardubice

27. Křížový Kámen, - Kreuzstein

11. Praha - Ruzyně

28. Krompach - jonsdorf

12. Uherské Hradiště - Kunovice

29. Krompach - Oybin/Hain
2.

30. Kryštofovy Hamry - Jóhstadt (Schmalzgrube)

neveřejná ( )
2

1.

Benešov

32. Lipová - Sohland

2.

Hradec Králové

33. Lobendava - Langburkersdorf

3.

Líně'

34. Lobendava/Severní - Steinigtwohnsdorf

4.

Otrokovice

35. Loučná - Oberwiesenthal

5.

Přerov

36. Luby - Wernitzgriin

6.

Vodochody

37. Mikulášovice - Hinterhermsdorf

7.

Vysoké Mýto

31. Libá/Dubina - Hammermúhle

v

38. Mikulášovice (Tomášov) - Sebnitz OT/Hertigswalde (Waldhaus)
39. Mikulášovice/Tanečnice - Sebnitz (Forellenschánke)
40. Moldava - Holzhau
41. Mýtina - Neualbenreuth
42. Nemanice/Lučina - Untergrafenried

(') Mezinárodní letiště jsou rozdělena na veřejná a neveřejná podle
kategorie uživatelů. Veřejná letiště přijímají, v mezích své technické
a provozní kapacity, veškerá letadla.
( ) Uživatele neveřejných letišť určuje Úřad pro civilní letectví na návrh
provozovatele letiště."
2
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dále. mezi údaje pro Německo a Řecko:
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21. Sóru
22. Tallinna-2

„ESTONSKO

23. Tallinna-3

ESTONSKO - LOTYŠSKO

24. Tallinna-4

Pozemní hranice

25. Tallinna-5

1.

Holdre - Omu!i

26. Tallinna-6

2.

Ikla - Ainaži

27. Tallinna-7

3.

Jáárja - Ramata

28. Tallinna-8

4.

Lilii - Ungurin

29. Tallinna-9

5.

Moisakúla - Ipiki

30. Tallinna-10

6.

Murati - Veclaicene

7.

Valga - Lugaži (železniční)

8.

Valga 1 - Válka 2

9.

Valga 2 - Válka 3

10. Valga 3 - Válka 1

31. Tallinna-11
32. Tallinna-12
33. Veere

34. Vergi
35. Virtsu

11. Vana-Ikla - Ainaži (Ikla)
12. Vastse-Roosa - Ape

Vzdušné hranice
1.

Á m a r i (neveřejné vojenské letiště nepřístupné civilním letad
lům)

2.

Kárdla

3.

Kuressaare

4.

Parnu-1

5.

Tallinna-1

6.

Tallinna-13

7.

Tartu-1"

ESTONSKO - RUSKÁ FEDERACE
Pozemní hranice
1.

Koidula - Kunitšina-Gora

2.

Luhamaa - Šumilkino

3.

Narva - Jaanilhn (Ivangorod) (železniční)

4.

Narva-1 - Jaanilinn (Ivangorod)

5.

Narva-2 - Jaanilinn (Ivangorod)

6.

Orava - Petseri (železniční)

7.

Saatse - Křupa

Námořní hranice

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

„KYPR

1.

Dirhami

Námořní hranice

2.

Haapsalu

1.

přístaviště Larnaka (Mapiva AápvaKac)

3.

Heltermaa

2.

přístav Larnaka (Aipávi AápvaKac)

4.

Kuivastu

3.

starý přístav Lemesos (riaXaió Aipávi AEUEOOÚ)

5.

Kunda

4.

přístav Lemesos (Aiuóvi AEUEOOÚ)

6.

Lehtma

5.

přístav Pafos (Aiuóvi nacpou)

7.

Lohusalu

6.

přístaviště Agios Rafail (Mapiva Ayiou PaipařjX)

8.

Loksa

7.

přístav Zygi (Aipóvi Zuviou)

9.

Miiduranna

10. Móntu
11. Muuga

Vzdušné hranice
1.

mezinárodní letiště Larnaka (AIE9VĚC oxpoSpópio AápvaKac)

2.

mezinárodní letiště Pafos (Aue&véc afpo5póuio nacpou)

12. Narva-Jóesuu
13. Nasva
14. Paldiski-1
15. Paldiski-2

LOTYŠSKO
LOTYŠSKO - RUSKÁ FEDERACE

16. Parnu-2

Pozemní hranice

17. Parnu-3

1.

Aizgárša - Lamony (JIHMOHM)

18. Rohukúla

2.

Běrzini - Manuhnova (MaHyxHOBOi

19. Roomassaare

3.

Grebneva - Ubijinka (yównuKa)

20. Ruhnu

4.

Kársava - Skangaji (CKaHranii) fželezniční)
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5.

Pededze - BruniOeva (EpymimeBo)

16. Meitene - Kalviai

6.

Punduri - Punduri (riyHnypH)

17. Nereta - Suvainiškis

7.

Terehova - Burački (Bynamuf)

18. Pikejmuiža - Pikeliaii

8.

Vientu{i - Ludonka (JlynoHKa)

19. Pilskalne - Kvetkai

9.

Zilupe - Posini (ÍIOCMHI.) (železniční)

20. Plúdoni - Skuodas
21. Priedula - Klykoliai

LOTYŠSKO - BĚLORUSKO

22. Priekule - Skuodas (železničnO

Pozemní hranice

23. Rauda - Stelmužé

1.

Indra - Bigosova (EurocoBo)- (železniční)

24. Renge - Mažeikiai (železniční")

2.

Páternieki - Grigorovšcina (ípuropoBuiHiia)

25. Rucava - Bůtingé

3.

Silene - Urbani (ypuaHbi)

Malý pohraniční styk
1.

Piedruja - Druja (Hpya)

2.

Meikšani - Gavrijino (IaBpHJiMHo)

3.

Vorzova - Lipovka (JlwnoBKa)

4.

Kaplava - Pjusi (llniocM)

26. Skaistkalne - Germaniškis
27. Subate - Obeliai
28. Vaipode - Bugeniai (železniční")
29. Vaipode - Stréliškiai
30. VTtipi - Vegeriai
31. Žagare - Žagaré
32. Zemgale - Turmantas

LOTYŠSKO - ESTONSKO

Námořní hranice

Pozemní hranice

1.

Lielupe

1.

Ainaži (Ikla) - Vana-Ikla

2.

Liepája

2.

Ainaži - Ikla

3.

Měrsrags

3.

Ape - Vastse-Roosa

4.

Pávilosta

4.

Ipiki - Móisakúla

5.

Riga

5.

Lugaži - Valga (jželezniční)

6.

Roja

6.

Omuji - Holdre

7.

Salacgriva

7.

Ramata - Jáarja

8.

Skulte
Ventspils

8.

Ungurini - Lilii

9.

9.

Válka 1 - Valga 3

Vzdušné hranice

10. Válka 2 - Valga 1

1.

Daugavpils

11. Válka 3 - Valga 2

2.

Liepája

3.

Riga

4.

Ventspils

12. Veclaicene - Murati

LOTYŠSKO - LITVAJ
Pozemní hranice

LITVA

1.

Adžúni - Žeimelis

LITVA - LOTYŠSKO

2.

AizvTki - Gésalai

Pozemní hranice

3.

Akníste - Juodupis

1.

Bugeniai - Vaipode (železniční")

4.

Brunava - Joneliai

2.

Buknaičiai - Ezere

5.

Demene - Tilžé

3.

Bútingé - Rucava

6.

Eglaine - Obeliai (železniční)

4.

Germaniškis - Skaistkalne

7.

Ezere - Buknaičai

5.

Gésalai - AizvTki

8.

Grenctále - Saločiai

6.

joneliai - Brunava

9.

Krievgali - Puodžiúnai

7.

Joniškis - Meitene (železniční")

10. Kurcums - Turmantas (železniční)

8.

Juodupis - Akníste

11. Laižuva - Laižuva

9.

Kalviai - Meitene

12. Lankuti - Lenkimai

10. Klykoliai - Priedula

13. Lukně - Lukné

11. Kvetkai - Pilskalne

14. Medumi - Smélyné

12. Laižuva - Laižuva

15. Meitene - Joniškis (železniční)

13. Lenkimai - Lankuti

23.9.2003
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14. Lukně - Lukně

LITVA - RUSKÁ FEDERACE

15. Mažeikiai - Renge (železniční)

Pozemní hranice

16. Obeliai - Eglaine (železniční)

1.

Jurbarkas - Sovětsk (říční)

17. Obeliai - Subate

2.

Kybartai - Černyševskoje

18. Pikeliai - Pikejmuiža

3.

Kybartai - Něsterov (železničnO

19. Puodžiúnai - Krievgali

4.

Nida - Morskoje

20. Saločiai - Grenctále

5.

Nida - Rybačij (říční)

21. Skuodas - Pludoni

6.

Pagégiai - Sovětsk (železniční)

22. Skuodas - Priekule (železniční*)

7.

Panemuné - Sovětsk

23. Smélyné - Medumi

8.

Ramoniškiai - Pograničnyj

24. Stelmužé - Rauda

9.

Rušné - Sovětsk (říční)

25. Stréliškiai - Vainode

733

Mořská hranice:

26. Suvainiškis - Nereta
Národní přístav Klaipéda (hraniční přechody Kuršiu, Molo a Málky)
a hraniční přechod ropný terminál Bútingés.

27. Tilžé - Démem28. Turmantas - Kurcums (železniční )
-

29. Turmantas - Zemgale
30. Vegeriai - VTtir;i
31. Žagaré - Žagare
32. Žeimelis - Adžúni

Vzdušné hranice:
1.

Letiště Kaunas

2.

Letiště Palangos

3.

Letiště Vilnius

4.

Letiště Zokniu"

LITVA - BĚLORUSKO
dále. mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:
Pozemní hranice
1.

Adutiškis - Lentupis (železniční)

„MAĎARSKO
MAĎARSKO - RAKOUSKO

2.

Adutiškis - Moldevičiai

3.

Adutiškis - Pas:ovys (železničnO

4.

Druskininkai - Pariečé (železniční)

1.

Bozsok - Rechnitz

5.

Eišiškés - Dotiškés

2.

Bucsu - Schachendorf

6.

Geledné - Lenupis (železniční)

3.

Fertód - Pamhagen

7.

Kabeliai - Pariečé (železniční)

4.

Fertórákos - Mórbisch (přístav)

8.

Kapčiamiestis - Kadyš

5.

Fertórákos - Morbisch

9.

Kena - Gudagojis (železniční)

6.

Fertóújlak - Pamhagen (železniční)

Pozemní hranice

10. Krakúnai - Geranainys

7.

Hegyeshalom - Nickelsdorf

11. Latežeris - Pariečé

8.

Hegyeshalom - Nickelsdorf (dálniční)

12. Lavoriškés - Kotlovka

9.

Hegyeshalom (železničnO

13. Medininkai - Kamenyj Log

10. Jánossomoria - Andau

14. Papelekis - Lentupis

11. Kópháza - Deutschkreutz

15. Raigardas - Privalka

12. Kószeg - Rattensdorf

16. Salčininkai - Benekainys

13. Rábafuzes - Heiligenkreutz

17. Stasylos - Benekainys (železniční)

14. Sopron - Klingenbach

18. Šumskas - Losa

15. Sopron (železniční)

19. Tverečius - Vidžiai

16. Szentgotthárd - Jennersdorf (železničnO

20. Ureliai - Klevyčia

17. Szentpéterfa - Eberau
18. Zsira - Lutzmannsburg

LITVA - POLSKO
Pozemní hranice

MAĎARSKO - SLOVINSKO

1.

Kalvarija - Budrisko

Pozemní hranice

2.

Lazdijai - Ogrodniki (Aradninkai)

1.

Bajánsenyc - Hodoš

3.

Mockava (Šeštosiai) - Trakiszki (Trakiškés) (železničnO

2.

Bajánsenye - Hodoš (železniční")
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3.

Felsószólnók - Martinje

MAĎARSKO - UKRAJINA

4.

Kétvólgy - Čepinci

Pozemní hranice

5.

Magyarszombatfá - Prosenjakovci

1.

Barabás - Kosyny

6.

Nemesnép - Kobilje

2.

Beregsurány - Luzhanka

7.

Rédics - Dolga Vas

3.

Eperjeske - Salovka (železniční)

8.

Tornyiszentmiklós - Pince

4.

Lónya - Dzvinkove

5.

Tiszabecs - Vylok

6.

Záhony - Cop (železniční)

7.

Záhony - Čop (pozemní")

M A Ď A R S K O - CHORVATSKO
Pozemní hranice
1.

Barcs - Terezino Polje

2.

Beremend - Baranjsko Petrovo Selo

M A Ď A R S K O - SLOVENSKO

3.

Berzence - Gola

Pozemní hranice

4.

Drávaszabolcs - Donji Miholjac

1.

Aggtelek - Domica

23.9.2003

5.

Gyékényes - Koprivnica (železniční)

2.

Balassagyarmat - Slovenské Ďarmoty

6.

Letenye - Goričan

3.

Bánréve - Král'

7.

Magyarboly - Beli Manastir

4.

Bánréve - Lenártovce (železniční)

8.

Mohács (přístav)

5.

Esztergom - Štúrovo

9.

Murakeresztúr - Kotoriba (železniční)

6.

Gyór - Gónyú (říční - na slovenské straně není odpovídající
přechod)

10. Udvar - Dubosevica
7.

Gyór-Vámosszabadi - Medvedbv

M A Ď A R S K O - JUGOSLÁVIE

8.

Hidasnémeti - Čana (železniční)

Pozemní hranice

9.

Ipolytarnóc - Kalonda

1.

Bácsalmás - Bajmok

10. Komárom - Komárno

2.

Baja (říční)

11. Komárom - Komárno (železniční)

3.

Hercegszántó - Bački Breg

12. Komárom - Komárno (říční*)

4.

Kelebia - Subotica (železniční)

13. Letkés - Salka

5.

Roszke II - Horgoš

14. Pácin - Velký Kamenec

6.

Roszke III - Horgoš (železniční)

15. Parassapuszta - Šahy

7.

Szeged (říční)

16. Rajka - Čunovo

8.

Szeged-Rószke I - Horgoš (dálniční)

17. Rajka - Rusovce

9.

Tiszasziget - Dala

18. Rajka - Rusovce (železniční)

10. Tompa - Kelebija

19. Salgótarján - Šiatorská Bukovinka
20. Sátoraljaújhely - Slovenské Nové Město

M A Ď A R S K O - RUMUNSKO

21. Sátoraljaújhely - Slovenské Nové Město (železniční)

Pozemní hranice

22. Somoskóújfalu - Filakovo (železniční)

1.

Ágerdómajor (Tiborszállás) - Carei (železniční)

23. Szob - Štúrovo (železniční)

2.

Ártánd - Bors,

24. Tornanádaska - Hosťovce

3.

Battonya - Turnu

25. Tornyosnémeti - Milhosť

4.

Biharkeresztes -< Episcopia (železniční)

Vzdušné hranice

5.

Csengersima - Petea

1.

Debrecen

6.

Gyula - Vársand

2.

Ferihegy International Airport, Budapest

7.

Kiszombor - Cenad

3.

Sármellék

8.

Kótegyán - Salonta (železniční)

9.

Lókosháza - Curtici (železniční)

MALTA

10. Méhkerék - Salonta

Námořní hranice

11. Nagylak - Nádlac

1.

Přístaviště jachet Mgarr

12. Nyírábrány - Valea Lui Mihai (železniční)

2.

Přístaviště jachet Ta' Xbiex

13. Nyírábrány - Valea Lui Mihai/Barantáu

3.

Námořní přístav Valletta
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Vzdušná hranice

POLSKO - SLOVENSKO

1.

Pozemní hranice

Mezinárodní letiště Malta. Luqa"

dále. mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

1.

Barwinek - Vyšný Komárnik

2.

Chocholów - Suchá Hora

„POLSKO

3.

Chyžne - Trstená

POLSKO - RUSKÁ FEDERACE

4.

Konieczna - Becherov

Pozemní hranice

5.

Korbielów - Oravská Polhora

1.

Bezledy - Bagrationowsk

6.

Lupków - Palota (železniční")

2.

Braniewo - Mamonowo (železničnO

"35

Lysa Polána - Tatranská Javor na

3.

Glomno - Bagrationowsk (ŽelezničnO

8.

Muszyna - Plavec (železniční)

4.

Goldap - Gusiew

9.

Niedzica - Lysá nad Dunajcom

5.

Gronowo - Mamonowo

10. Piwniczna - Mníšek nad Popradom

6.

Skandawa - Žtleznodorožnyj (železničnO

11. Ujsoh- - Novoť
12. Winiarczykówka — Bobrow

POLSKO - LITVA

13. Zwardoň - Skalité (železniční"

Pozemní hranice

14. Zwardoň-Myto - Skalité

1.

Budzisko - Kalvarija

2.

Ogrodniki - Lazdijai

Přechody malého pohraničního styku (*) a přechody na turis
tických stezkách (**)

3.

Trakiszki - Mockava (Šeštokai) (ŽelezničnO

1.

Babia Góra - Babia Hora **

2.

Balnica - Osadné **

POLSKO - BĚLORUSKO

3.

Blechnarka - Stebnická Huta "

Pozemní hranice

4.

Bor - Oščadnica-Vreščovka **

1.

Bobrowniki - Bierestowica

5.

Czeremcha - Čertižné **

2.

Czeremcha - Wysokolitowsk (železniční")

6.

Ghichaczki - Przelecz Jalowiecka **

3.

Kukuryki - Ko/.lowiczy

7.

Góra Magura - Oravice **

4.

Kužnica - Bru/gi

8.

Górka Gomólka - Skalité Serafínov **

5.

Kužnica - Grodno (železničnO

9.

Jašliska - Čertižné *

6.

Polowce - Pies::czatka

10. Jaworki - Litmanová **

7.

Siemianówka - Swislocz (železniční")

11. Jaworki - Stráňany **

8.

Slawatycze - Domaczewo

12. Jaworzynka - Cerne **

9.

Terespol - Brztšč

13. Jurgów - Podspády *

10. Terespol - Brztšč (železniční")

14. Kacwin - Velká Franková *;**

11. Zubki - Bierestowica (železniční")

15. Leluchów - Cirč * / "
16. Milik - Legnava *

POLSKO - UKRAJINA

17. Muszynka - Kurov *

Pozemní hranice

18. Oženna - Nižná Polianka */**

1.

Dorohusk - Jagodzin

19. Pilsko - Pilsko "

2.

Dorohusk - Jagodzin (železniční")

20. Piwowarówka - Pil'hov *

3.

Hrebenne - Ra»va Ruska

21. Przegibek - Vychylovka *

4.

Hrebenne - Rawa Ruska (železniční)

22. Przelecz Przyslop - Stará Bystrica **

5.

Hrubieszów - Wkxlzimierz Woh/nski (železniční)

23. Przywarówka - Oravská Polhora **

6.

Korczowa - Krakowiec

24. Radoszyce - Palota */**

7.

Krošcienko - Chyrow (železniční)

25. Roztoki Górne - Ruské Sedlo **

8.

Krošcienko - Smolnica

26. Rycerka - Nova Bystrica *

9.

Medyka - Szeg.nie

27. Rysy - Rysy **

10. Przemyšl - Mošciska (železniční")

28. Sromowce Nižné - Červený Kláštor **

11. Werchrata - Ríwa Ruska (železniční")

29. Sromowce Wyžne - Lysá nad Dunajcom *

12. Zosin - Ustihig

30. Szczawnica - Lesnica znak graniczny 11/91 **
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31. Szczawnica - Lesnica znak graniczny H/94 **

4.
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Bránice - Úvalno *

32. Szlachtowa - Velký Lipník **

5.

Brzozowie - Česká Čermná **

33. Wielka Racza - Velká Rača **

6.

Chahipki - Šilheřovice *

34. Wierchomla Wielka - Kače *

7.

Chomiaža - Chomýž *

35. Wysowa Zdroj - Cigelka **

8.

Czermna - Malá Čermná *

36. Wysowa Zdroj - Regetowka **

9.

Duszniki Zdroj - Olešnice v Orlických horách (Čihalka) **

37. Zawoja-Czatoža - Oravská Polhora **

10. Dziewietlice - Bernartice *

38. Zwardoň - Skalité **

11. Ghiszyca Górna - Janovičky **
12. Gorzyczki - Věřňovice *

POLSKO - ČESKÁ REPUBLIKA

13. Gródczanki - Třebom *

Pozemní hranice

14. Jarnohówek (Biskupia Kopa) - Zlaté Hory (Biskupská kupa)

1.

Boboszów - Dolní Lipka

15. Jaworzynka - Hrčava */**

2.

Bogatynia - Kunratice

16. Jodtów - Horní Morava **

3.

Chahipki - Bohumín

4.

Chahipki - Bohumín (železniční)

5.

Cieszyn - Český Těšín

6.

Cieszyn - Český Těšín (železniční)

7.

Cieszyn - Chotěbuz

8.

Czerniawa Zdroj - Nové Město p. Smrkem

9.

Ghicholazy - Mikulovice

10. Ghicholazy - Mikulovice (železniční)
11. Goliňsk - Starostín
12. Golkowice - Závada
13. Jakúszyce - Harrachov
14. Jasnowice - Bukovec
15. Konradów - Zlaté Hory
16. Kudowa Slone - Náchod
17. Leszna Górna - Horní Lištna
18. Lubawka - Královec
!

19. Lubawka - Královec (železniční)
1
20. Marklowice Górne - Dolní Marklovice
21. Miedzylesie - Lithkov (železniční)
22. Mieroszów - Meziměstí (železniční)
23. Miloszów - Srbská
24. Paczków - Bílý Potok
25. Pietraszyn - Sudice
26. Pietrowice - Krnov
27. Pomorzowiczki - Osoblaha
28. Porajów - Hrádek nad Nisou
29. Przelecz Okraj - Pomezní Boudy
30. Thimaczów - Otovice
31. Trzebina - Bartultovice
32. Zawidów - Frýdlant v Čechách (železniční*)

17. Kaczyce Górne - Karviná Ráj II *
18. Kalków - Vidnava *
19. Kamieňczyk - Mladkov (Petrovičky) **
20. Kietrz - Třebom *
21. Krzanowice - Chuchelná *
22. Krzanowice - Strahovice *
23. taczna - Zdoňov **
24. taziska - Věřňovice *
25. Lenarcice - Linhartovy *
26. Lutogniewice - Andělka **
- 27. Lutynia - Travná */**
28. Mostowice - Orlické Záhoří *
29. Niedomirów - Žacléř **
30. Niemojów - Bartošovice v Orlických horách */**
31. Nowa Morawa - Staré Město */**
32. Okrzeszyn - Petříkovice **
33. Olza - Kopytov *
34. Ostrá Góra - Máchovská Lhota **
35. Owsiszcze - Píšť *
36. Pilszcz - Opava *
37. Polána Jakuszycka - Harrachov **
38. Przesieka - Špindlerův Mlýn **
39. Puňców - Kojkovice *
40. Radków - Božanov **
41. Równia pod Šniežka - Luční bouda **
42. Rudyszwald - Hať *
43. Sciborzyce Wielkie - Hněvošice *
44. Sciborzyce Wielkie - Rohov *
45. Šlaski Dom - Luční bouda **

33. Zawidów - Habartice

46. Slawniowice - Velké Kunětice *

34. Zebrzydowice - Petrovice u Karviné (železniční)

47. Sniežnik - vrchol Kralického Sněžníku **

Přechody malého pohraničního styku (*) a přechody na turis
tických stezkách (**)

48. Sowia Przelecz - Soví sedlo (Jelenka) **
49. Stóg Izerski - Smrk **

1.

Beskidek - Beskydek *

50. Stožek - Malý Stožek *

2.

Boleslaw - Píšť *

51. Stožek - Velký Stožek **

3.

Borucin - Chuchelná *

52. Szrenica - Vosecká bouda (Tvarožník) **
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5 3'. Tworków - Hať *

5.

Gdaňsk - Górki Zachodnie

54. Wiechowice - Vávrovice *

6.

Gdaňsk - Nowy Port

55. Wielka Czamorja - Nýdek "

7.

Gdaňsk - Port Pomocný

56. Zieleniec - Masrykova chata **

8.

Gdynia

57. Zloty Stok - Bílá Voda •

9.

Hel

10. Jastarnia
POLSKO - NČMECKO
Pozemní hranice
1.

Gryfino - Mescherin (říční)

2.

Gryfino - Mescherin

3.

Gubin - Guben

4.

Gubin - Guben (železniční)

5.

Gubinek- Guben

6.

Jedrzychowice - Ludwigsdorf

7.

Kolbaskowo - Pomellen

8.

Kostrzyn - Kietz

9.

Kostrzyn - Kietz (železniční")

11. Kolobrzeg
12. teba
13. Mrzežyno
14. Nowe Warpno
15. Šwinoujšcie
16. Szczecin-Port
17. Trzebiež
18. Ustka
19. Wladyslawowo
Vzdušné hranice

10. Krajník Dolny - Schwedt

1.

Biala Podlaska

11. Krzewina Zgorzelecka - Ostritz

2.

Bydgoszcz

12. Kunowice - Frankfurt (železniční)

3.

Gdaňsk - Rebiechowo

13. teknica - Bad Muskau

4.

Jelenia Góra

14. Lubieszyn - Linken

5.

Katowice - Pyrzowice

15. Milów - Eisenhúttenstadt (říční")

6.

Kielce - Maslów

16. Olszyna - Forst

7.

Kraków - Balice

17. Osinów Dolny - Hohensaaten (říční)

8.

Lubin

18. Osinów Dolny - Hohenwutzen

9.

Lodž - Lublinek

19. Porajów - Zittau

10. Mielec

20. Przewóz - Podrosche

11. Poznaň - tawica

21. Rosówek - Rosow
22. Sieniawka - Zittau
23. Srubice - Frankfurt
24. Shibice - Frankfurt (říční")
25. Šwiecko - Frankfurt (dálniční")
26. Šuinoujšcie - Ahlbeck

27. Szczecin-Gumieňce - Grambow, Tantow (železniční)
28. Wegliniec - Horka (železniční")
29. Widuchowa - Gartz (říčnO
30. Zasieki - Forst
31. Zasieki - Forst (železniční")

12. Rzeszów - Jasionka
13. Šwidnik
14. Szczecin - Goleniów
15. Szymanyk - Szczytna
16. W a r s z a w a - Babice

17. Warszawa - Okecie
18. Wroclaw - Strachowice
19. Zielona Góra - Babimost
20. Zielona Góra - Przylep"
dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

32. Zgorzelec - Gorlitz
33. Zgorzelec - Gótiitz (železniční")
Malý pohraniční styk

„SLOVINSKO
SLOVINSKO - ITÁLIE

1.

Bobolin - Schwennenz

Pozemní hranice

2.

Buk - Blankensee

1.

Fernetiči - Fernetti

2.

Kozina - Pesse

Námořní hranice
Darlowo

3.

Lazaret - S. Bartolomeo

2.

Dziwnów

4.

Lipica - Lipizza

3.

Elblag

5.

Neblo — Venco

4.

Frombork

6.

Nova Gorica -Casa Rossa

1.
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7.

Nova Gorica - Gorizia (železniční)

17. Solkan Polje - Salcano II

8.

Předěl - Passo del Predil

18. Šturmi - Bocchetta di topolo

9.

Rateče - Fusine Laghi

19. Valerišče - Uclanzi

10. Robič - Stupizza

20. Voglje - Vogliano

11. Sežana - Villa Opičina (železničnO

21. Zavarjan-Klobučarji - Zavarian di Clabuzzaro

12. Škofije - Rabuiese
13. Učeja - Uccea
14. Vrtojba - S. Andrea Vertoiba

Hraniční přechody podle zvláštních dohod
1.

Kanin volný přístup na vrchol Kaninu

2.

Mangart volný přístup na vrchol Mangartu

Malý pohraniční styk
1.

Britof - Mulino Vechio

SLOVINSKO - RAKOUSKO

2.

Čampore - Chiampore

Pozemní hranice

3.

Golo Brdo - Mernico

1.

Duh na Ostrém vrhu - Grosswalz

4.

Goriansko - S. Pelagio

2.

Gederovci - Sicheldorf

5.

Hum - S. Floriano

6.

Kaštelir - S. Barbara

7.

Klariči - Iamiano

8.

Livek - Polava di Cepletischis

9.

Log pod Mangrtom - Cave del Predil

10. Lokvica - Devetacchi
11. Miren - Merna
12. Most na Nadiži - Ponte Vittorio
13. Nova Gorica I - S. Gabriele
14. O s p - Prebenico Caresana

15. Plavje - Noghera
16. Plešivo - Plessiva
17. Přistává - Rafut
18. Repentabor - Monrupino
19. Robidišče - Robedischis
20. Sempeter - Gorizia/S.Pietro
21. Socerb - S. Servolo
22. Solarji - Solarie idi Drenchia
23. Solkan - Salcano I
24. Vipolže - Castelkto Versa
Zemědělské hraniční; přechody
1.

Botač - Botazzoi

2.

Cerej - Muggia

3.

Draga - S. Elia

3.

Gornja Radgona - Radkersburg

4.

Holmec - Grablach

5.

Jesenice - Rosenbach (ŽelezničnO

6.

Jezersko - Seebergsattel

7.

Jurij - Langegg

8.

Karavanke - Karawankentunnel

9.

Korensko sedlo - Wurzenpass

10. Kuzma - Bonisdorf
11. Libeliče - Leifling
12. Ljubelj - Loiblpass
13. Maribor - Spielfeld (železničnO
14. Mežica - Raunjak
15. Pavličevo sedlo - Paulitschsattel
16. Prevalje - Bleiburg (železniční)
17. Radlje - Radlpass
18. Šentilj - Spielfeld
19. Šentilj - Spielfeld (dálničnO
20. Tratě - Mureck
21. Vič/Dravograd - Lavamúnd
Malý pohraniční styk
1.

Cankova - Zelting

2.

Fikšinci - Gruisla

3.

Gerlinci - Poelten

4.

Gradišče - Schlossberg

5.

Kápla - Arnfels

6.

Korovci - Goritz

4.

Gročana - Grozzana

5.

Gropada - Gropada

6.

Jevšček - Monte Cau

7.

Mavhinje - Malchina

7.

Kramarovci - Sankt Anna

8.

Medana - Castelleto Zeglo

8.

Matjaševci - Tauka

9.

Mišček - Misceco

9.

Muta - Soboth

10. Opatje selo - Palichisce Micoli

10. Pernice - Laaken

11. O r l e k - O r l e

11. Plač - Ehrenhausen

12. Podklanec - Ponte di Clinaz

12. Remšnik - Oberhaag

13. Podsabotin - S. Valentino

13. Sladki Vrh - Weitersfeld

14. Pri bajtarju - Scale di Grimacco

14. Sotina - Kalch

15. Šentmaver - Castel S.Mauro

15. Špičnik - Sulztal

16. Škrljevo - Scrio

16. Svečina - Berghausen
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Horské přechody

SLOVINSKO - MAĎARSKO

1.

Duh na Ostrém vrhu - Grosswalz: celoročně

Pozemní hranice

2.

Golica - Kahlkogel: od 15. dubna do 15. listopadu

1.

Čepinci - Kétvólgy

3.

Gradišče - Schlossberg: od 1. března do 30. listopadu

2.

Dolga vas - Rédics

4.

Kamniške Alpe - Steiner Alpen: od 15. dubna do 15. listo
padu

3.

Hodoš - Bajánsenye

4.

Hodoš - Bajánsenye (železničnO

5.

Kepa - Mittagíkogel: od 15. dubna do 15. listopadu

5.

Kobilje - Nemesnép

6.

Koprivna - Luscha: od 15. dubna do 15. listopadu

6.

Martinje - Felsószólnók

7.

Košenjak - Huhnerkogel: od 15. dubna do 15. listopadu

7.

Pince - Tornyiszentmiklós

8.

Košuta - Koschuta: od 15. dubna do 15. listopadu

8.

Prosenjakovci - Magyarszombatfa

9.

Olševa - Ushowa: od 15. dubna do 15. listopadu

10. Peč - Ofen: pouze během tradičního výročního setkání horo
lezců
11. Peca - Petzen: od 15. dubna do 15. listopadu

SLOVINSKO - CHORVATSKO
Pozemní "hranice
1.

Babno Polje - Prezid

2.

Bistrica ob Sotli - Razvor

3.

Božakovo - Obřež

4.

Brezovica pri Gradinu - Lucija

5.

Brezovica - Brezovica

6.

Dobová - Savski Marof (ŽelezničnO

17. Sv. Jernej - St. Bartholomáus: od 1. března do 30. listopadu

7.

Dobovec - Lupinjak

18. Tromeja - DreJándereck: od 15. dubna do 15. listopadu

8.

Dragon ja - Kastel

Hraniční přechody podle zvláštních dohod

9.

Drenovec - Gornja Voča

1.

10. Gibina - Bukovje

12. Prelaz Ljubelj - Loiblpass: od 15. dubna do 15. listopadu
13. Radlje - Radlberg: od 1. března do 30. listopadu
14. Radlje - Radlpass: od 1. března do 30. listopadu
15. Remšnik - Remschnigg: od 1. března do 30. listopadu
16. Stol - Hochstuhl: od 15. dubna do 15. listopadu

2.

Hraniční kámen X/331 - Schmirnberg - Langegg - přechod
hranice je povolen pro přenocování v horské chatě .Dom škorpion'
Hraniční kámen XIV/266 - přechod hranice je povolen pro
náboženské obřady v kostele sv. Urbana (každou druhou
neděli v červenci a první neděli v říjnu od 9 do 18 hodin)

11. Gruškovje - Macelj
12. Hotiza - Sveti Martin na Muri
13. Ilirska Bistrica - Šapjane (železničnO
14. Imeno - Kumrovec (železniční )
-

3.

Hraniční kámen XXII/32 - přechod Ijranice je povolen pro
náboženské obřady v kostele sv. Linharta (každou druhou
neděli v srpnu od 9 do 18 hodin)

4.

Hraniční kámtn XXIII/141 - přechod hranice je povolen pro
náboženské obřady ve farnostech Ebriach-Trógern a Jezersko
(každou druhou a předposlední neděli v květnu od 9 do 18
hodin)

5.

Hraniční kámen XXVII/277 - přechod hranice je povolen
v oblasti Peč pro tradiční výroční setkání horolezců

6.

Horské hraniční přechody - v souladu s Dohodou mezi vlá
dami Republiky Slovinsko a Rakouské republiky o cestovním
ruchu v pohraničním území (INTERREG/PHARE - CBC vyhlídková stezka v pohraničním území) - Uradni list RS MP,
št. 11/2000):

15. Imeno - Miljana
16. Krasinec - Pravutina
17. Krmačina - Vivodina
18. Jelšane -

Rupa

19. Lendava - Čakovec (železničnO
20. Meje - Zlogonje
21. Metlika - Jurovski brod
22. Metlika - Kamanje (železniční )
-

23. Nova vas ob Sotli - Draše
24. Novi Kot - Prezid I

1.

Pernice - Laaken,

2.

Radelca - Radlberg.

3.

Špičnik - Šentilj,

4.

Šentilj - Sladki vrh - Mureck.

28. Osilnica - Zamost

5.

Mureck - Bad Radkersburg,

29. Ormož - Otok Virje

6.

Říční plavba po Muru:

30. Petišovci - Mursko središče

—

Tratě - Gornja Radgona - Radenci,

31. Petřina - Brod na Kupi

—

Mureck - Bad Radkersburg.

32. Planina v Podboču - Novo Selo Žumberačko

25. Novokračine - Lipa
26. Obrežje - Bregana
27. Orešje - Mihanovič Dol

r~čs~i
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33. Podčetrtek - Luke Poljanske

SLOVENSKO - ČESKÁ REPUBLIKA

34. Podgorje - Vodice

Pozemní hranice

35. Podplanina - Čabar

1.

Brodské (dálniční) - Břeclav (dálniční)

36. Radovica - Kast

2.

Brodské - Lanžhot

37. Rajnkovec - Mali Tábor

3.

Čadca - Milošová-Šance

38. Rakitovec - Buzet (železniční)

4.

Čadca - Mosty u Jablunkova (železniční)

39. Rakitovec - Slum

5.

Červený Kameň - Nedašova Lhota

40. Rakovec - Kraj Donji

6.

Drietoma - Starý Hrozenkov

41. Razkrížje - Banfi

7.

Holič - Hodonín

42. Rigonce - Harmica

8.

Holič - Hodonín (železniční)

43. Rogatec - Durmanec (železniční)

9.

Horné Srnie - Brumov-Bylnice

44. Rogatec - Hum na Sotli

10. Horné Srnie - Vlárský průsmyk (železniční)

45. Rogatec I - Klenovec Humski

11. Klokočov - Bílá

46. Sečovlje - Plovanija

12. Kuty - Lanžhot (železniční)

47. Sedlarjevo - Plavič
48. Slovenska vas - Bregana naselje
49. Sočerga - Požane
50. Sodevci - Blaževci
51. Središče ob Dravi - Čakovec (železniční)
52. Središče ob Dravi - Trnovec
53. Središče ob Dravi I - Preseka
54. Štara vas/Bizeljsko - Donji Čemehovec
55. Starod - Pas jak
56. Starod I - Vele Mune
57. Vlnica - Pribanjci
58. Zavrč - Dubrava Križovljanska
59. Zg. Leskovec - Cvetlin
60. Žuniči - Prilisce
Námořní hranice:

13. Luky pod Makytou - Horní Lideč (železniční)
14. Lysá pod Makytou - Střelná
15. Makov - Bílá-Bumbálka
16. Makov - Velké Karlovice
17. Moravské Lieskové - Strání
18. Nová Bošáca - Březová
19. Skalica - Sudoměřice
20. Skalica - Sudoměřice (železniční)
21. Svrčinovec - Mosty u Jablunkova

22. Vrbovce - Velká nad Veličkou
2 3. Vrbovce - Velká nad Veličkou (železniční)
SLOVENSKO - POLSKO
Pozemní hranice
1.

Becherov - Konieczna

2.

Bobrov - Winiarczykówka

1.

Izola - Isola (sezónní)

3.

Lysá nad Dunájcom - Niedzica

2.

Koper - Capodistria

4.

Mníšek nad Popradom - Piwniczna

3.

Piran - Pirano

5.

Novot" - UjsoJy

6.

Oravská Polhora - Korbielów

7.

Palota - Lupków (železniční)

8.

Plavec - Muszyna (železniční)

9.

Skalité - Zwardoň (železniční)

Vzdušné hranice:
1.

Ljubljana - Brník

2.

Maríbor - Slivnica

3.

Portorož - Portorose

23.9.2003

10. Skalité - Zwardoň-Myto
SLOVENSKO
SLOVENSKO - RAKOUSKO

11. Suchá Hora - Chochotów
12. Tatranská Javorína - Lysa Polána
13. Trstená - Chyžne

Pozemní hranice

14. Vyšný Komárnik - Barwinek

1.

Bratislava-Devínska Nová Ves - Marchegg (železniční)

2.

Bratíslava-přístav (říční)

Přechody malého pohraničního styku (*) a přechody na turis
tických stezkách (**)

3.

Bratislava, Jarovce - Kittsee

1.

Babia hora - Babia Góra **

4.

Bratislava, Jarovce - Kittsee (dálniční)

2.

Čertižné - Jašliska *

5.

Bratislava, Petržalka - Berg

3.

Čertižné - Czeremcha **

6.

Bratislava, Petržalka - Kittsee (železniční)

4.

Červený Kláštor - Sromowce Nižné **

7.

Moravský Svatý Ján - Hohenau

5.

Čierne - Jaworzynka **

8.

Záhorská Ves - Angern (říční)

6.

Cigelka - Wysowa Zdroj **

23.9.2003
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7.

Čirč - Leluchčvv *;**

3.

Domica - Aggtelek

8.

Gluchačky - Przelecz Jalowiecka **

4.

Filakovo - Somoskóújfalu (železniční*)

9.

Kače - Wiercromla Wielka *

5.

Hosťovce - Tornanádaska

6.

Kalonda - Ipolytarnóc

7.

Komárno - Komárom

8.

Komárno - Komárom (železniční)

9.

Komárno - Komárom (říční)

10. Kurov - Musz;.Tika *
11. Legnava - Milik *
12. Lesnica znak graniczny H/91 - Szczawnica **
13. Lesnica znak graniczny 11/94 - Szczawnica **
14. Litmanová - Jaworki "

10. Král' - Bánréve
15. Lysá nad Dunéjcom - Sromowce Wyžne *
11. Lenártovce - Bánréve (železniční)

16. Nižná Poliankí - Oženna *'**

12. Medvedbv - Gyór-Vámosszabadi

17. Nová Bystrica - Rycerka *

13. Milhosť - Tornyosnémeti

18. Oravice - Góra Magura "
19. Oravská Polhora - Przywarówka **

14. Rusovce - Rajka

20. Oravská Polhora - Zawoja-Czatoža **

15. Rusovce - Rajka (železniční)

21. Osadné - Balnica **

16. Šahy - Parassapuszta

22. Oscadnica-Vrečsovka - Bor *

17. Salka - Letkés

23. Palota - Radoszyce *.'"

18. Šiatorská Bukovinka - Salgótarján

24. Pilhov - Piwowarówka *

19. Slovenské Ďarmoty - Balassagyarmat

25. Pilsko - Pilsko "
26. Podspády - Jurgów *

20. Slovenské Nové Město - Sátoraljaújhely
**

21. Slovenské Nové Město - Sátoraljaújhely (železniční")

27. Regetovka - Wysowa Zdroj "

22. Stúrovo - Esztergom

28. Ruské Sedlo - Roztoki Górne **
23. Štúrovo - Szob (železniční")
29. Rysy - Rysy "
24. Velký Kamenec - Pácin

30. Skalité - Zwardoň **

Přístav)':

31. Skalité Serařínov - Górka Gomólka **
32. Stará Bystrica - Przelecz Przyslop **

Bratislava-přístav (říční) (nemá protější hraniční přechod)

33. Stebnická Huta - Blechnarka **
Vzdušné hranice:
34. Stráňany - faworki **
3 5. Velká Franková - Kacwin */**
36. Velká Rača - Wielka Racza *»
37. Velký Lipník - Szlachtowa **
38. Vychylovka - Przegibek *

e)

1.

Letiště Bratislava

2.

Letiště Košice

3.

Letiště Poprad".

V příloze 5 části 11 se zrušují údaje pro tyto země:
„KYPR",

SLOVENSKO - UKRAJINA
„ČESKÁ REPUBLIKA",
Pozemní hranice
1.

Čierna nad Tisou - Čop (železniční)

2.

Líbla - Malyj Eereznyj

3.

\'yšné Německé - Užhorod

„ESTONSKO",
„MAĎARSKO".
„LOTYŠSKO",
„LITVA",

SLOVENSKO - M A Ď A R S K O

„MALTA",

Pozemní hranice

„POLSKO",

1.

Čaňa - Hidasnémeti (železniční")

„SLOVENSKO".

2.

Čunovo (dálniční) - Rajka

„SLOVINSKO".
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V příloze 5 části III se přehled A nahrazuje tímto:

„Přehled A
Země, jejichž státní příslušníci NEPODLÉHAJÍ vízové povinnosti v jednom nebo několika státech Schengenu, pokud
jsou držiteli diplomatických, úředních nebo služebních pasů, ale podléhají této povinnosti, pokud jsou držiteli
obyčejných cestovních pasů
BNL

CZ

DK

D

Albánie

EE

EL

E

F

DS

Alžírsko

HU

MT

D

DS

D

DS

DO)

I

CY

LV

LT

A

PL

DS

DS

Ázerbajdžán

DS

Bahamy
DS

ISL

N

D

DS

Bělorusko

DS

Benin

DS

Bosna a Hercegovina

DS

D

Bolívie

DS

D

D

DS

DS

Botswana

DS

Burkina Faso

DS

Kambodža

DS

Kapverdy

DS
D

DS

Čínská lidová republika

DS

Kolumbie

DS
DS

DS

DS

Dominikánská republika i

DS
DS
DS

Fidzi

DS

DS

DS
DS

i
Svazová republika Jugoslávie

DS

DS

Kuba

Egypt

DS

DS

DS

Dominika

DS

DS

DS

DS

DS

D

DS

DS

DS

DS

Bývalá jugoslávská republika
Makedonie

D

Gabun

D

DS

DS

D

D
DS

Gambie
Ghana

DS
DS

Guyana

DS

Gruzie
Indie

DS

D
DS

Írán
DS

D

D

Kazachstán

Kuvajt

DS

S

DS

Barbados

Keňa

DS

FIN

DS

Arménie

Jamajka

SK

DS

Antigua a Barbuda

Pobřeží slonoviny

SI

DS

Angola

Čad

P

DS
D
DS

D

DS
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BNL

CZ

DK

D

EE

EL

E

F

I

CY

LV

LT

Kyrgyzstán
DS

PL

DS

DS

DS

D

DS

D

D

DS

DS

DS

ISL

N

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

Namibie

-

DS

DS

DS

D

Niger
DS

DS

Peru

DS

Filipíny

DS

DS

DS

DS

DS
D

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

Ruská federace

DS

DS

DS

D

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

Svatý Tomáš a Princův ostrov

DS
D

D

DS

DS

DS

Seychely
jižní Afrika

DS

D

DS

Svazijsko

DS

D

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

D

DS

Tádžikistán

DS
DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

Togo

DS

DS

DS

DS

DS

DS

Trinidad a Tobago

DS

Tunisko

DS

DS

Turecko

DS

DS

D
DS

DS

D

DS

D

D

DS

DS

DS

DS

DS

D

DS

Turkmenistán

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

D

DS

DS

DS

DS

Uganda

DS

Ukrajina

D

D

Uzbekistán

DS
D

D

DS

Západní Samoa

Zimbabwe

s

DS

DS

Mosambik

Jemen

FIN

DS

Mongolsko

Vietnam

SK

DS

Moldavsko

Thajsko

SI

D

Mauretánie

Senegal

P

DS

Maledivy

Pákistán

A

DS

Lesotho

Maroko

MT

DS

Laos

Malawi

HU

DS
DS

D
DS

(') Držitelé diplomatických pasů vyslaní do Madarska podléhají vízové povinnosti pri prvním vstupu, ale jsou od ní osvobozeni po zbylou dobu svého přidělení.
DS: držitelé diplomatických a služebních pasů jsou osvobozeni od vízové povinnosti.
D: pouze držitelé diplomatických pasu jsou osvobozeni od vízové povinnosti.
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V příloze 5 části III se přehled B nahrazuje tímto:
„Přehled B
Země, jejichž státní příslušníci podléhají vízové povinnosti v jednom nebo několika státech Schengenu, pokud jsou
držiteli diplomatických, úředních nebo služebních pasů, ale NEPODLÉHAJÍ této povinnosti, pokud jsou držiteli
obyčejných cestovních pasů
BNL

D

DK

EE

EL

E

i

F

A

P

PL

FIN

SK

S

ISL

N

Austrálie
Chile

X

Izrael

X

Mexiko

X
X

Spojené státy americké

xo

Xft

(*) Cestují-li služebně.

h)

V části I přílohy 5a se poznámka pod čarou 2 nahrazuje tímto:
„Pro země Beneluxu, Českou republiku, Estonsko, Španělsko, Francii, Madarsko a Slovensko
Tyto osoby jsou osvobozeny od požadavku letištních průjezdních víz:
—

držitelé diplomatických a služebních pasů."

„Pro Slovinsko
Tyto osoby jsou osvobozeny od požadavku letištních průjezdních víz:

i)

—

držitelé diplomatických a služebních pasů,

—

členové letových posádek, kteří jsou státními příslušníky smluvních stran Chicagské úmluvy Mezinárodní orga
nizace pro civilní letectví."

V části I přílohy 5a se poznámka pod čarou 3 nahrazuje tímto:
„Pro Německo a Kypr
Tyto osoby jsou osvobozeny od požadavku letištních průjezdních víz:
—

držitelé diplomatických a služebních pasů.

Pro Polsko
Tyto osoby jsou osvobozeny od požadavku letištních průjezdních víz:
—
j)

držitelé diplomatických pasů.";

V části II přílohy 5a se seznam nahrazuje tímto:

„ČÁST II
Společný seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci podléhají povinnosti letištních průjezdních víz pouze
v některých státech Schengenu, přičemž držitelé cestovních dokladů vydaných těmito třetími zeměmi rovněž podlé
hají této povinnosti.
BNL

CZ

DK

D

EE

EL

()

()

4

2

E

F

I

0)

()

()

X

Albánie
Angola

4

X

X

X

X

X

X

5

CY

LT

HU

A

C)
1

PL

P

FIN

S

ISL

N •
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BNL

CZ

DK

EE

D

EL

Ó
Kamerun

E

I

()

4

CY

i
i

LT

HU

A

PL

P

FIN

S

ISL

N

5

X

1

J

Kuba

X
X

X( )
7

1

X

Gambie
Guinea

F

()

I

Kongo

Eg)?

;

i ('»
i
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X

X

\ X
X

Guinea-Bissau
X

Haiti
Indie

X

X( )

X

XI )

5

X

6

X

X( )
6

X

Indonésie
1 X

Pobřeží slonoviny

X

i

Jordánsko

X

1

Libanon

'

|

X

i

Libérie

X

i

Libye

i

Mali

'

X

j

X

X

i
|
1

X

X

X

X

i

1

Filipíny

X

i

1

Rwanda

X

1
1

Senegal

X

X
X

Sýrie

X

X f)

X

X

X

X

X

X

X

Togo
Turecko

X( )
6

X

X

X

Sierra Leoně
Súdán

X

X

1
i

Severní Mariany

X

X

X

í

xf)

X

X

X

X

X

X

X

X( )
9

X
X

X

X
X

Vietnam
i

(•) Cizinci, kteří podléhaií povinnosti průjezdních víz, nemusí mít letištní průjezdní vízum při tranzitu přes rakouská letiště, pokud jsou držiteli některého z následujících
dokladů platného po dobu pobvtu nezbytnou pro pruiezd:
—

li
:

i )
1

C)
1

I)
()
5

s

0
()
s

povolení k pobytu vydaného Andorrou. Japonskem. Kanadou. Monakem. San Marinem, Švýcarskem. Svatým stolcem nebo Spojenými státy americkými, které
zaručuje právo nivratu:
—
vízum nebo povolení k pobvtu státu Schengenu. pro který byla uvedena v platnost dohoda o přistoupení;
—
povolení k pobvtu členského stitu EHP.
Pouze pokud tito stání příslušníci nejsou držiteli povolení k pobvtu platného v členských státech EHP, ve Spojených státech amerických nebo v Kanadě. Rovněž jsou
osvobozeni držitelé diplomatických, služebních nebo zvláštních pasu.
Držitelé diplomaticko h. úředních a služebních pasu jsou osvobozeni od povinnosti letištních průjezdních viz. Totéž platí pro držitele obyčejných cestovních pasů, kteří
mají trvalý pobvt v čl.*n>kčm státě EHP. ve Spojených státech amerických nebo v Kanadě nebo mají vstupní vízum platné v jedné z těchto zemí.
Od povinnosti letištní:h průjezdních viz jsou osvobozeny tyto osoby:
—
držitelé diplomatických a služebních pasů:
—
držitelé nčkteréh s z povolení k pobvtu. jejichž seznam je uveden v části III:
—
členové posádek letadel, kteří jsou státními příslušníky některé smluvní strany Chicagské úmluvy.
Pouze pokud tito státní příslušnici nejsou držiteli povoleni k pobvtu platného v členském státě EHP, v Kanadě nebo ve Spojených státech amerických.
Pouze pokud tito stát íí příslušnici nejsou držiteli víza nebo povolení k pobvtu platného v členském státě EU nebo státě, jenž je smluvní stranou Dohody o Evropském
hospodářském prosto t i ze dne 2. května 1992. v Kanadě, ve Švýcarsku nebo ve Spojených státech amerických.
Pouze pro držitele cehtovního dokladu pro palestinské uprchlíky.
Indičtí státní příslušnici nepodléhají povinnosti letištních průjezdních viz. pokud jsou držiteli diplomatického nebo služebního pasu.
Indičtí státní příslušn ci rovněž nepodléhají povinnosti letištních průjezdních viz, pokud jsou držiteli víza nebo povolení k pobvtu platného v některé zemi EU nebo
EHP nebo v Kanadě, -e Švýcarsku nebo ve Spojených státech amerických. Indičtí státní příslušníci rovněž nepodléhají povinnosti letištních průjezdních víz, pokud jsou
držiteli platného povolen: k pobvtu v Andoře. Japonsku, Monaku nebo San Marinu a povolení ke zpětnému vstupu do země jejich pobytu platného po dobu tří měsíců
od jejich letištního :r; r.zitu.
Poznamenává se, že " y i m k a týka :c: se indických státních příslušníků, kteří jsou držiteli platného povolení k pobytu v Andoře, Japonsku, Monaku nebo San Marinu,
vstupuje v platnost dnen*, začleněn: Dánska do schengenské spolupráce, tj. dnem 25. března 2001.
Také pro držitele cest3vr.ího dokladu pro palestinské uprchlíky.
;

O
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k) V příloze k příloze 6 se bod 3 nahrazuje tímto:

2.

„3.
V tomto prostoru se objevuje znak tvořený písmenem nebo
písmeny, který označuje členský stát udělující vízum (nebo ,BNL'
v případě zemí Beneluxu, tj. Belgie, Lucemburska a Nizozemska) se
sklopným efektem. Tento znak je světlý, drží-li se na plocho,
a tmavý, otočí-li se o 90°. Použijí se tyto znaky: ,A* pro Rakousko,
,BNL' pro Benelux, ,CY" pro Kypr, ,CZE' pro Českou republiku, ,D'
pro Německo, ,DK' pro Dánsko, ,E* pro Španělsko, ,EST' pro Eston
sko, , F pro Francii, ,FIN' pro Finsko, ,GR' pro Řecko, ,H' pro Maďar
sko, ,1' pro Itálii, ,IRL' pro Irsko, ,LT pro Litvu, ,LVA' pro Lotyšsko,
,M' pro Maltu, , F pro Portugalsko, ,PL' pro Polsko, ,S' pro Švédsko,
,SK' pro Slovensko, ,SVN' pro Slovinsko, ,UK' pro Spojené krá
lovství."

23.9.2003

Zajištění prostředků k pobytu na území lze místo peněžních
prostředků uvedených v odstavci 1 prokázat

výpisem z účtu vedeného v bance znějícím na jméno
cizince, ze kterého vyplývá, že cizinec může během pobytu
v České republice disponovat s peněžními prostředky ve
výši uvedené v odstavci 1, nebo

b)

jiným dokladem o finančním zajištění, například platnou
mezinárodně uznávanou kreditní kartou.

Cizinec, který bude na území studovat, může předložit jako
doklad o zajištění prostředků k pobytu závazek vydaný státním
orgánem nebo právnickou osobou, že zajistí pobyt cizince na
území poskytnutím peněžních prostředků ve výši částky
životního minima na osobní potřeby na 1 měsíc předpokláda
ného pobytu, nebo doklad o tom, že veškeré náklady spojené
s jeho studiem a pobytem budou uhrazeny přijímající organi
zací (školou). Pokud částka v závazku této výše nedosahuje, je
cizinec povinen předložit doklad o vlastnictví peněžních pro
středků ve výši rozdílu mezi částkou životního minima na
osobní potřeby a závazkem na dobu předpokládaného pobytu,
nejvýše však ónásobek částky životního minima na osobní
potřeby. Doklad o zajištění prostředků k pobytu lze nahradit
rozhodnutím či smlouvou o přidělení grantu získaného na
základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika
vázána.

1) V příloze 10 se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:

„ČESKA REPUBLIKA

Orientační částky jsou stanoveny zákonem č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů.

Podle § 5 zákona o pobytu cizinců na území České republiky je
cizinec povinen na požádání policie předložit doklad o zajištění
prostředků k pobytu na území (§ 13) nebo ověřené pozvání ne
starší než 90 dnů ode dne jeho ověření policií (§ 15 a 180),

Cizinec, který nedosáhl věku 18 let, je povinen prokázat
zajištění prostředků k pobytu podle odstavce 1 v poloviční
výši.'

§ 13 stanoví:

.Prostředky k pobytu na území
a § 15 stanoví:
1.

Zajištění prostředků k pobytu na území se prokazuje, není-li
dále stanoveno jinak, předložením

a)

peněžních prostředků alespoň ve výši

—

0,5 násobku částky životního minima stanovené podle
zvláštního právního předpisu jako potřebné k zajištění
výživy a ostatních základních osobních potřeb (dále
jen -částka životního minima na osobní potřeby«) na 1
den pobytu, jestliže tento pobyt nemá vcelku přesáh
nout dobu 30 dnů,

15 násobku částky životního minima na osobní
potřeby, jestliže má pobyt na území přesáhnout dobu
30 dnů, s tím, že tato částka se za každý celý měsíc
předpokládaného pobytu na území zvyšuje o 2násobek
částky životního minima,

50násobku částky životního minima na osobní
potřeby, jestliže se jedná o pobyt za účelem podnikání,
který má vcelku přesáhnout 90 dnů, nebo

—

dokladu potvrzujícího zaplacení služeb spojených
s pobytem cizince na území nebo dokladu potvrzují
cího, že služby budou poskytnuty bezplatně.

.Pozvání

V pozvání se zvoucí osoba zavazuje, že uhradí náklady

a)

spojené s obživou cizince po dobu pobytu na území až do
vycestování z území,

b)

spojené s ubytováním cizince po dobu pobytu na území až do
vycestování z území,

c)

spojené s poskytnutím zdravotní péče po dobu pobytu na
území až do vycestování z území, případně též s převozem
nemocného nebo ostatků zemřelého,

d)

vzniklé policii v souvislosti s pobytem na území a vycestováním
cizince z území při správním vyhoštění.'"

23.9.2003
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dále, mez: údaje pro Německo a Řecko:

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

„ESTONSKO

„MAĎARSKO

Podle estonského práva prokáží cizinci přijíždějící do Estonska bez
pozvání na žádost důstojníka pohraniční stráže při vstupu do země,
že mají dostatečné peněžní prostředky na úhradu nákladů jejich
pobytu a vycestován: z Estonska. Za dostatečné denní peněžní pro
středky se považuie 0.2násobek měsíční minimální mzdy stanovené
vládou republik}'.
Jinak odpovídá za úhradu nákladů pobytu cizince a jeho vycestování
z Estonska zvoucí osoba."

Orientační částku stanoví právní předpisy o pobytu cizinců: podle
vyhlášky ministra vnitra č. 25/2001. (XI. 21.) je v současnosti
vyžadováno nejméně 1000 HUF pro každý vstup.

Podle článku 5 zákona o cizincích (zákon XXXIX z roku 2001
o vstupu a pobytu cizinců) lze prostředky pro osobní potřeby
vyžadované pro vstup a pobyt prokázat předložením
—

maďarské nebo cizí měny nebo bezhotovostních platebních
prostředků (např. šeků nebo kreditních karet),

—

platného pozvání vydaného maďarským státním příslušníkem,
cizincem s povolením k pobytu nebo povolením k usazení
nebo právnickou osobou, pokud osoba zvoucí cizince prohlásí,
že uhradí náklady ubytování, stravování, zdravotní péče
a návratu (repatriace). K pozvání musí být přiloženo úřední
schválení úřadu cizinecké policie,

—

potvrzení o ubytování a stravování rezervovaném a předem
zaplaceném prostřednictvím cestovní kanceláře (poukázka),

—

jakéhokoli jiného důvěryhodného důkazu.

dále. mezi údaje prc Itálii a Lucembursko:
„KYPR
V souladu s nařízeními o cizincích a přistěhovalectví (nařízení
{9(2liBn závisí vstup cizinců do republiky pro účely dočasného
pobytu na uvážení přistěhovaleckých úředníků na hranicích, které
je vykonáváno v souladu s obecnými nebo konkrétními pokyny
ministra vnitra nebo s ustanoveními výše uvedených nařízení. Přistěhovalečtí úředníci na hranicích rozhodují o vstupu jednotlivě
s přihlédnutím k účelu a době pobytu, případným rezervacím uby
tování nebo k hostitelství osobami s obvyklým bydlištěm na Kypru.

747

LOTYŠSKO
MALTA
Článek 81 nařízení vlády č. 131 ze dne 6. dubna 1999, ve znění
nařízení vlády č. 124 ze dne 19. března 2002. stanoví, že cizinec
nebo osoba bez státní příslušnosti na požádání úředníka Státní
ostrahy hranic předloží doklady uvedené v pododstavcích 67.2.2
a 67.2.8 zmíněných nařízení:

V praxi se ověřuje, že osoby vstupující na Maltu mají minimální
částku 20 MTL (48 EUR) na den na celou dobu trvání své
návštěvy."

67.2.2.
lázeňskou nebo cestovní poukázku potvrzenou v souladu
s předpisy Lotyšské republik}- nebo turistický karnet vyhotovený
podle určeného vzoru, vydaný Sdružením
mezinárodního
cestovního ruchu (AÍT :

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

67.2.8.

Částky vyžadované pro překročení hranic jsou určeny ve vyhlášce
ministra vnitra a správy ze dne 20. června 2002 o výši prostředků
na úhradu výdajů týkajících se vstupu, průjezdu, pobytu a odjezdu
cizinců překračujících hranice Polské republiky a o podrobných pra

;

67.2.8.1.

pro obdrr.en: jednorázového víza:
cestová' šek}' ve volně směnitelné měně nebo hotovost

v L \ T nebo ve v c l n ě směnitelné m ě n ě odpovídající

60 L V L na

každý den: pokud osoba předloží doklady prokazující, že již zapla
tila potvrzené místo ubytování na celou dobu pobvtu — cestovní
šeky ve volně směnitelné měně nebo hotovost v L V L nebo ve volně
směnitelné měně oc povídající 25 L V L na každý den;

„POLSKO

vidlech pro p r o k a z o v á n í držení těchto prostředků - D z . U . 2002, N r

91. poz. 815).

Částky určené v uvedené vyhlášce jsou:

67.2.8.2.
vání;

doklad potvrzující rezervaci potvrzeného místa ubyto

—

100 PLN na den pobvtu pro osoby starší 16 let, avšak nejméně
500 PLN.

67.2.8.3.

okružn jízdenku * pevně stanovenými daty.

—

50 PLN na den pobytu pro osoby mladší 16 let, avšak nejméně
300 PLN.

—

20 PLN na den pobvtu, avšak nejméně 100 PLN, pro osoby,
které se účastní turistických zájezdů, mládežnických táborů
nebo sportovních soutěží, nebo osoby, které mají náklady
pobytu v Polsku hrazeny nebo přijíždějí do Polska za účelem
léčení v léčebnách,

—

300 PLN pro osoby starší 16 let, jejichž pobyt v Polsku nepře
sahuje 3 dny (včetně průjezdu),

—

150 PLN pro osoby mladší 16 let, jejichž pobyt v Polsku nepře
sahuje 3 dny (včetně průjezdu)."

-

LITVA
Podle čl. !* odst. 1 litevského zákona o právním postavení cizinců je
cizinci odepřen vstup do Litevské republik}', pokud není schopen
prokázat, že má dostatečné prostředky na pobyt v Litevské repu
blice a zpáteční jízcenku do své země nebo pro pokračování v cestě
do jiné země. do níž je oprávněn vstoupit.

Pro výše uvedené však neexistují orientační částky. Rozhodnutí jsou
přijímána jednotliví- v závislosti na účelu, druhu a délce pobytu."

25.9.2003
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dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:
„SLOVINSKO
70 EUR na osobu pro každý den předpokládaného pobytu.

DIPLOMATICKÉ A SLUŽEBNÍ P R Ů K A Z Y

SLOVENSKO
Podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona č. 48/2002 Z. z. o pobytu
cizinců je cizinec povinen na požádání prokázat finanční zabez
pečení pobytu ve volně směnitelné měně nejméně ve výši poloviny
minimální mzdy stanovené zákonem č. 90/1996 Z. z. o minimální
mzdě. ve znění pozdějších předpisů, na každý den pobytu; cizinec
mladší 16 let je povinen prokázat finanční zabezpečení pobytu
v poloviční výši.".
m)

„ESTONSKO

1}

pro diplomaty a konzulární
příslušníky — M O D R Ý

úředníky

a jejich

—

Kat. A - Vedoucí mise

—

Kat. B - Členové diplomatického sboru,

V příloze 13 se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:
„ČESKÁ REPUBLIKA

DIPLOMAADIKAART
HmtennanM

CIM.AIU.PI B l i k V I D E M I H k V M P K I k \ /
•/Kil

RfPl.BLIC

IDENTITY

řasnili"

< AKD

•:i \........ vwr*
MMCtf»S4f»ř\

VÁLISMINISTEERIUM
Ssatkond: fcV SimiKi3lki>>xi

Cjt**. ooouu
<<<<<<<<<<<<<<<<

K
00000<<<<

<<<<<<<0

ATIRÍ- Suursaadik
KSesoleva

kaardi o n i a m k k a s u t a b

Eestis

valísriigi d i p l o m a a d i l c ette nahtud p u u t u m a t u s t
ja

U R / r r n M d u a POtfvA D V U M A T K K V O I VfWD A IMUWT I»LE V U H Ň S M OMLUVY O
H l OMATKKftS STYCÍCH (C UVMH Sb 1.
CFSKř UÍAPY Sf . ' - ' i * ! , ABV S nttlTIlJM PKUkA/lt IfcDNALY « NALfcZITtHl ÚCTOU * FOSKvTl.V MU
rOlSt H>*» POMOC A OCHRANU

ees^igusi

Valja antud

20 0 2 2002

Kehtiv kurii

20.02 2008

Kutám.

A02O52

V PÍTPADÍ rOOIYBÍ*WTl If MOŽNÉ V IKHlť OD I tM OO IfiUO HODIN OVf*II IIDAJE M 1KI- C 1411 Z100
A V COUř Ofi KOODOíWHOOIKSA TEL C M i l Ztli.
t:>ts:i'KM"M I-KUK v/ ;(• H V I U J . " UIMSIIRSIYA /AKK*NIÍ\"H v ř u CKSM » u i ř : i n ř*i KAZU
NCFft- NďiNÝ HHDZTRÁTU,OOClffNl Cl NAIFZ Pf NUTNOOKAV/ii* KlASlt POUČÍ! Cí.«fcf HřPUUlJKV
A (HU OMATICKFWtl PROTOKCH U MIMSITItSTVA ZAHUMtCMO> Y Í U C B K É Bt.lIBIKV

DIPLOMAADIKAART
Perekonnanimi:

H A T Í M WDANIUMrOl (SSL*

Eesnirr-i:

Siinmaeg:
Mikin

Doplňující informace:
Základní barvy:
-

-

líc - čtyřbarevný ofsetový tisk (dvoubarevný iridescenlní li.sk),
tříbarevný hlubotisk + slepolisk
rub - čtyřbarevný ofsetový lisk (dvoubarevný iridescenlní tisk)

Ofset:
čtyřbarevný na líci i rubu (dvoubarevný iridescenlní tisk), všechny
ofsetové barvy infračervené

VÁLISMINISTEERIUM
SaaHumd: E V Sursaatko"<i

Ame: l aekieta'
KaesolevB kaardi omanik ka*utab E e s t i s
v a l i s r i i g i d i p l o m a a d i l e «rte narrtud p u u t u m a t u s t
ja

Hlubotisk:
tříbarevný na líci, druhá a třetí barva stejného odstínu s rozdílnými
vlastnostmi v infračerveném spektru.
Rozměry: 99 * 68 mm".

eesóigusi

VSIja antud

2 0 07 2 0 0 2

Kehtníkum:

2C.07 2006

Kaaidira

B022U

rodinné

25.9.200?
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pro administrativní a technický
příslušníky - ČERVENÝ
—

personál a jeho
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rodinné

TEENISTUSKAART

K a l . C — Administrativní a technický personál

Pcickonnanimi

Eswwnl

TEENISTUSKAART

Súnniaeg.

Pcrakonnanmi:

Anku

Eearilnu

Súiinaey
Aflliv,

VÁLISMINISTEERIUM
Saatkond E V S t u a w a t k o n d

VÁLISMINISTEERIUM

K a e s o l e v a k a a r d i omamk k s s u t a b E e s t i s
vBlisesinduse abiteenistujale ette náhtud

SatAcnd E V S U L H W A O I M

puutumatust ja eesdigusi
Am«t:

raaiiiaiifMdajíi

K a a s o i a v a k a a r d i omanik k e s u t a b

Eeslis

vaii»««induse administratiiv-tehmlisele

tOMajala

VSijaamid

12 03 2003

-term* ki*s

12 0 3 2005

Kaart* ni

E030O"

etts n á h t u d p u u t u m a t u s t j a e e s f i i g u s i
D M

20.02 2002

KeMwkuni.

20.02 2006

Kaardi nr:

C02140

pro obslužný personál, zaměstnance v osobní službě a jejich
rodinné příslušníky a pro místní zaměstnance — Z E L E N Y
Kal. D - Obslužný personál; Kat, E — Zaměstnanci
v osobní službě; Kat. F
Místní zaměstnanci (eslonští
občané nebo osoby s bydlištěm v Estonsku)

TEENISTUSKAART
Perekonnnnim-

Etsnim.

TEENISTUSKAART
Perek.-v, BajÉM

Súnraang

WM
EesrJmi

Sunniacg
AJIkr

VÁLISMINISTEERIUM
Saatkond E V Suursaatkond

VÁLISMINISTEERIUM

Am*t

konMaja

K a e s o l e v a kaardi omanik o n v a l i s e s m d u s e s

5aatfcoro. E V Sumaaatkcod

tódtav E V kodamWalahna alanik, kellele ei laiene
Amet: sekretář - »«|aaja|«

puutumatus j a e e s ó i g u s e d .

Káesolcva kaardi omanik kasutab E e s t i *
válisesindusa abitaenistujale atta náhtud
puutumatust ja eesóigust
VaijBanhJd.

12 03 2003

Kat*

-.2 03 2005

to*

Kaaiínr

O03O01

VAlja antud

12 03.2003

KahaVkunt:

12.03.2005

Kaardi nr:

F03023
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4)

pro honorami konzuly cizích zemí v Estonské republice
SEDY:
—

23.9.20ÍH

Rodinnými příslušníky jsou níže uvedené osoby závislé na diplo
matovi a sdílející s ním společnou domácnost:

Kat. HC — Honorami konzulové.

TEENISTUSKAART

1)

manžel (manželka);

2)

svobodné dítě mladší 21 let:

3)

svobodné dítě mladší 23 let studující na vyšší vzdělávací insti
tuci:

4)

jiný rodinný příslušník vc zvláštních případech.

Peíekonnarimi:
Eesnimi.

Sůnriseg:
.Aftcr!

Diplomatický nebo služební průkaz se nevydává, činí-li doba při
dělení méně než šest ( 6 ) měsíců."

VALISMINISTEERIUM
Snolkonri E V StiiireaalkiriiJ

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

K j c i o f e v s kaardl omanik kasutab Eestis
'.•alisriifli aukonsulitele «tte nahtud ees£igu»i.

KciňK

kun

?r. :I2.20C6

K a s - v J ! ,II .

„KYPR

HCOitlM

( M F A 10)

REPUBL1C

Na přední straně diplomatického a služebního průkazu jsou
lyto údaje:

4 ^ / 1

OF C Y P R U S

M I N I S T R Y OF FORE1GN A F F A l R S

název průkazu (diplomatický nebo služební průkaz)
—

jméno držitele

—

datum narození

—

fotografie

—

podpis

—

razítko protokolárního oddělení.

No. D

IDENTITY CARD
FOR M E M D E R S OF D I P L O M A T 1 C C O R P S
Name ..
Status ...

Mission
Na zadní straně jsou tyto údaje:
vydávající orgán (ministerstvo zahraničních věci)
Valid until
—

název velvyslanectví

—

postavení držitele

—

rozsah imunity

—

datum vydání

—

platnost do

—

pořadové číslo.

Obecné znaky všech průkazů vydávaných Estonskem:
Průkaz je laminován v plastové fólii. Na přední straně jsou
okopírovány fotografie a podpis. Na zadní straně je vodoznak
státního znaku.

Chicl of Protocol
Nicosia

200..

Identifikační průkazy pro členy kyperského diplomatického sboru
se vydávají diplomatům a jejich rodinným příslušníkům, jsou
uprostřed přeloženy (popsanou stranou dovnitř), mají tmavomod
rou barvu a rozměry 11 cm * 14,5 cm. Zadní strana dokladu je
tmavomodrá.

23.9.2003
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( M F A . 7.)

REPUBLIC fi-^/J OF CYPRUS
- MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

IDENTITY-CARD
For
MEMBERS OF OTHER FOREIGN MISSIONS
In Cypru*

AU authorlUes in the
Rcpubllc of Cypnu are
requested to atford the
bearer every aislstance
u d proteetton of whlch
be m»y stand In need
in performlnj the work
of tbe sald Mlstíon.

-. Dáte of-lssne_
Dite.of eiplry_

Signatuře

of

CHt{

Holda

of Prolocol

Identifikační průkazy pro členy jiných zahraničních zastoupení na Kypru se vydávají zaměstnancům Organizace
spojených národů na Kypru a jejich rodinným příslušníkům, jsou uprostřed přeloženy (přední strana se nachází
v horríí části výše uvedeného vyobrazení a zadní strana v jeho spodní části), mají světlezelenou barvu a rozměry
20,5 cm * 8 cm.

(MFA.

REPUBLIC

9.)

OF CYPRUS

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

IDENTITY CARD
For
NON OIPLOMATIC PERSONNEL
O F F O R E I G N MISSIONS
in Cyprus

All authorities In lne
Rcpublic of Cjprus v e
requested to ifford the
beirer eter> u i i s l u c e
and protcctlon of wbich
hc mi} stand in need in
ptrformint tht work of
the sald Mission.

j

Name...
Statui
Missloo
Datt of issue . .
Date of czpiry_

Chieí ofPratCKol

Identifikační průkazy pro nediplomatické zaměstnance zahraničních zastoupení na Kypru se vydávají technickému
a administran^Tiími personálu zahraničních diplomatických zastoupení na Kypru, jsou uprostřed přeloženy (přední
strana se nachází v horní části výše uvedeného vyobrazení a zadní strana v jeho spodní části), mají světlemodrou
barvu a rozměň- 20,5 cm * 8 cm.
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LOTYŠSKO
Žádosti o vydání identifikačního průkazu spolu se dvěma fotogra
fiemi dotyčné osoby se podávají Úřadu státního protokolu. Foto
grafie (30 * 40 mm) by neměly být starší šesti měsíců. Jméno
žadatele by mělo být uvedeno na zadní straně obou fotografií
spolu s názvem velvyslanectví. Tiskopisy žádostí lze obdržel
u Úřadu státního protokolu. Identifikační průkazy by měly být
vráceny ministerstvu po ukončení mise.
Znaky identifikačních průkazů:
Červené, oranžové, žluté, modré, zelené a hnědé identifikační prů
kazy vydává ministerstvo zahraničních věcí níže uvedeným katego
riím zaměstnanců, pokud nejsou lotyšskými státními příslušníky
nebo nemají trvalé bydliště v Lotyšsku.
.Rodinnými
rozumějí:
—

příslušníky, kteří žijí ve společné domácnosti,' se

manželka/manžel;

-

svobodné děti mladší 18 let, které mají bydliště výhradně
v hlavní domácnosti nebo se připojují k télo domácnosti při
pobytu v Lotyšsku;

—

svobodné děti mladší 21 let, jež navštěvují instituci vyššího
vzdělávání v Lotyšsku v denním studiu, avšak nadále žijí ve
společné domácnosti.

1.

Diplomati
Diplomatickým záslupcům umístěným v Lotyšsku, jejich
manželům (manželkám) a dětem mladším 18 lei se vydávají
červené průkazy. Svobodným dětem mladším 21 let, jež
navštěvují instituci vyššího vzdělávání v Lotyšsku v denním
studiu, mohou být rovněž vydány diplomatické identifikační
průkazy po předložení potvrzení instituce vyššího vzdělávání
Úřadu státního protokolu.

2.

Kariérní konzulární úředníci
Kariérním konzulárním úředníkům, jejich manželům (manžel
kám) a dětem se vydávají oranžové průkazy.

Úřední věstník Evropské unie
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Administrativní a technický personál
Administrativnímu a technickému personálu a jeho rodinným
příslušníkům a dětem, kteří s nimi žijí ve společné domác
nosti, se vydávají žluté průkazy.

Vfstnieclhas administrativu un tchniska darhinivku

STs apliccibas u/rádlmjs hauda da|f)as
prtvilegijas un imuimatcs. kas parcdrtHas vísintccltiu
apkalpnjosam pcráouálani saskaua ar l°6].gada!8 aprT]a
Vtncs konvencijas "Par diplomat iskai&m aincctbain" 3713 punktu

UM.IF.CIBA

Nr. 13002

LATVIJAS R l PUBLIKAS Á R L I E T U MINISrrafpS^
VIENOTAIS VALSTS PROTOKOLS

Aúrliy

VárUs

Uzvards
Valsts

ZARINŠ
luauni/u

lenemamais

amats

•\psardzes
D e r i g a ITdU 2 0 0 4 g

vailitajs

1 .jilli j a m

Zaměstnanci mezinárodních organizací
Zaměstnancům mezinárodních organizací a jejich rodinným
příslušníkům a dětem, kteří s nimi žijí ve společné domác
nosti, se vydávají zelené průkazy, pokud nejsou lotyšskými
občany ani nemají bydliště v Lotyšsku.

Sis aplu-clbas. u/indiiajs hauda dal-jas
privil6£iias un umunlalcs. kas pated/člas administrativ uiicm

_____

un tchmskajiem Jarhinickicm taskaoa ar 1961 gada 18 apiila
Víncs konvenenas

LATVIJAS

StarptautiskSs organizacijas purscavja

Pat dtplnmalivkat—n alticcibam' 37 1 3 punktu

REPIBLIKAS ÁRLIKTl

MF.MII \ l s \

\ l s|S

PROTOKOLS

APLIEClBA

S

M1NISTRIJAS

p£

Vards

Juris

Uzvirds

I.APINS

Orgaiiizacija

4.

AN

GiM

£

W

N r . 91301

AP

lenemamais amats

KonsillUmlS

Dcrlga lldz 2003.g.

IS.morlam

Obslužný personál
(lénům obslužného personálu, kteří nejsou lotyšskými občany
a n i nemají bydliště v Lotyšsku, se vydávají modré průkazy.

Sis apiictlhas u/raditfl|s hnudn
pn*
i m u h i ú u s , kas pMrcd/.iat iTgumá
siarp l.alvijas Republika* valúTrm UJÍ ailiccTgn
starpiautisi-o organ •/aciju.

-K-i-un

V f s m i ť i I l i a s a p k a l p o j o M personálu

riarbinicka

APLIEClBA

5 p£ C IH£ W
Vards
Uzvards

MMs

l.APSA

Valsts
Somija
lenemamais amats

Šoferis meh&nifiis
Deriga lídz

2004.7.maijam

Nr. 13007

I A ÍVUAS REPUBLIKAS

\ R L I F . I |1 M I M S T R i J A S

VIENOTAIS VALSTS

PROTOKOLS
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Honorami konzulové
I I F T U V O S

Honorárním konzulům se vydávají hnědé průkazy.

-nloi''.-;,.

R KS

P U B L I K A

••

91 0 0 3 5 4 8

i'i;i.t;,\ič/\\»«>:uli>;-'Njiiiwi>liiťtíirmmodau/Tlrtřoib:rth/Diii* Jetuh

i .reru v o s ftťspu BIJK< )s

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:
„MAĎARSKO
Ministerstvo zahraničních věcí vydává zaměstnancům zahraničních
zastoupení tyto identifikační průkazy. Barevný pruh uprostřed
identifikačního průkazu odpovídá různým kategoriím:
a)

Modrý pruh
Tyto identifikační průkazy se vydávají diplomatům a jejich
rodinným příslušníkům a úředníkům mezinárodních organi
zací s diplomatickým statusem a jejich rodinným příslušní
kům

LITVA

UETUVOS

•

•

•

«

feompi^tSl

RESPUBLIKA

CT«urro-

yytt. .

A v > « .li |>iNT]*' IVixrítl

' i\V-v

"•

-"*•*=?: '

• X";

Jiurc

. _ ..... , ... .

IGAZOIVANY
DIHOMACIAI KÉPVISELÓK (S CSAIÁDTAGIAIK
lISZÉU

D115138

N.» f—~.nt_-í

-

•

—

BAk-kAd hclv,-

23.9.2003

b)
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Zeleny pruh
Tyto
identifikační
průkazy
se vydávají
technickému
a administrativnímu personálu diplomatických zastoupení
a jejich rodinným příslušníkům a úředníkům mezinárodních
organizací s technickým nebo administrativním statusem
a jejich rodinným příslušníkům

Uk. tm
HK.iKr.v7fe.EK

KUIUGYMINISZTERIUMA
(GAZOlVAffT
HlřVIStttl ICAZGAtASI ÍS MÚSZAKt SZHMltZETl
(S CSAIADTAGJAIK H1SZE8E

A 210808

d)

Žlutý pruh
Tyto identifikační průkazy se vydávají členům obslužného per
sonálu diplomatických nebo konzulárních zastoupení nebo
zastoupení mezinárodních organizací a jejich rodinným
příslušníkům

KÚLÚGYMI

I

}'

Ii-

IGAZOIVANT

lakillt

KEPVISEISI KKEGÍTÓ 5ZE-EIYZETE. HÁZIABIÁSI
ALKAIMAZOTTAK IS CSAIADTAGJAIK RESZEKE

BtlFOV/tsUK

*(Éí

Kénviadet

JH 4 0 0 6 4 1

c)

Růžový pruh
Tyto identifikační průkazy se vydávají členům konzulárních
zastoupení a jejich rodinným příslušníkům

IIP.ItUY/KM-K
IGAZOIVANT
ROHZUl!

lEPVISUIT IAGJAI ES CSAtÁDTAGJAlK
RESZERE

K 300103
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e)

Světle zelený pruh
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Přední strana identifikačního průkazu obsahuje tyto údaje:

Tyto identifikační průkazy se vydávají členům zastoupení
cizích zemí a mezinárodních organizací a jejich rodinným
příslušníkům a osvědčují omezené diplomatické výsady
a imunity

Zastoupení
Služební postavení
Pořadové číslo

IGAZOtVANY
KŠPVISEIÓK IS (SAIADTAGJAIK
RÉSZtfiE

Platnost
Fotografie
Zadní strana obsahuje tyto údaje:
Identifikační průkaz

... A 2 0 4 2 9 2

Datum narození
Adresa
Poznámky:

VKT

1.

Poznámka o imunitě

2.

Datum nastoupení služby

Místo pro kód B A R (kód B A R se dosud nepoužívá)
ar.iKGvresrK

Identifikační číslo registru údajů
Obecné znaky průkazů:
Doklad je laminován ve fólii (vyobrazení fólie viz níže). )e odolný
proti vlhku, nelze jej pozměnit bez poškození a obsahuje tyto bez
pečnostní prvky: ultrafialový obsah, ochrana mikrotextem, mctalizovaný papír.

103428
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CČRTIFICATE OF ID£fyTiTY

I...,

. ,.5

tS-víDCm.

T-«»M»—| -»"*«>**»N *«Mfc*tM
B* *• fnyi' i i w i l
a > U M U Í u «~. í»t_»< *»-B-n a<* C » « ! _ *
mmm

a* roman m*»a

-

MAÍT_

M

Min *

»_ «.~«r

r

s* ' u ~ v

N**.

fcj«t»
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CERTlřlCATE OF IDENTITY
.far-

T*« J V - I ' . ' ) ,

• M M

H

n-M-.., Ai.ua

ylV#> M

•*« J KtJ IT* 4

—

»

'

fv

,r>Q t*.*

. - |t<|

MAir«

CERTiflCATE OF IDENTITY

CERTIFICATE OF IDENTITY
•KW

•X v í
—l^jl

i ItjMMtt" « " • •

mm.
r» r á n u * j > n — n . M M T «

-trn

i ' Ir

J

Y --

_

áM

to

MWi

Tm**-
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Židosii o vydání identifikačních průkazů se podávají verbální
notou na úřad protokolu, konzulární a informační ředitelství mini
sterstva zahraničních věcí společně se dvěma současnými fotogra
fiemi dané osoby. Verbální nota obsahuje označení žadatele
s jasným označením, zda je žadatel diplomatem nebo technickým
zaměstnancem. Identifikační průkazy se vrací na úřad protokolu,
konzulární a informační ředitelství při ukončení výkonu funkce
dané osoby.
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„POLSKO

*

—

— r - j

RZECZPOSPOLÍTA
MINISTERSTWO

SPRAW

POLSKA
ZAGRANICZNYCH

Úřad protokolu, konzulární a informační ředitelství používá pět
různých identifikačních průkazů, jimiž se jejich držitelé rozlišují
na diplomaty, technický personál, honorami konzuly Malty, hono
rami konzuly jiných zemí zastoupených na Maltě a zaměstnance
mezinárodních organizací. Doba platnosti každého identifikačního
průkazu činí čtyři roky.

1.

Diplomaté

Černý identifikační průkaz označuje, že jeho držitel je diplo
matem. Tento identifikační průkaz se vydává diplomatům
zastupitelských úřadů cizích zemí a jejich manželkám nebo
manželům a dětem, které dosáhly 18. roku věku a které jsou
dosud členy jejich domácnosti.

2.

Konzulové

Existují dva druhy identifikačních průkazů pro konzuly, zelený
a hnědý. Zelený identifikační průkaz se vydává honorárním
konzulům Malty v zahraničí, hnědý identifikační průkaz se
vydává honorárním konzulům zastupujícím jiné státy na
Maltě.

3.

Administrativní a technický personál

Modrý
identifikační
průkaz
se
vydává
technickému
a administrativnímu personálu zastupitelských úřadů akredito
vaných na Maltě a jejich rodinným příslušníkům.

4.

Zaměstnanci mezinárodních organizaci
:
Identifikační průkaz kaštanové barvy se vydává zaměstnancům
mezinárodních organizací a jejich rodinným příslušníkům,
kteří jsou členy jejich domácnosti.

Technické znaky identifikačních průkazů vydaných ministerstvem
zahraničních věcí jsou:

a)

registrované číslo identifikačního průkazu:

b)

podpis pověřeného úředníka protokolu a

c)

laminování identifikačních průkazů s cílem omezil možnost
jejich padělání."

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

Wzywa »ie wazysIMe wtadze cywllne t wojskowa, aby
okazicielowi ntnlejazěj legttymacji okazywaty nalezne
wzfliady oraz udzlelaty w razie potrzaby oplaki i pomocy
Lagttymacja waina na okres petnienia funkeji.
Nlniejszy dokument traci swa wažnoíí i wlnlen byí
zwrocony Mlniateratwu Sprán* Zagrantcznych z ctwlla.
útraty przez okazldela tytutu do lego posladanía, wymlentonego na odwrooie.
Ca documsnt deviant sans valeur et doit étre restltué au
Minlatere daa AHairea Etrangérea des qua son tnutatre
pard la quaíité mentionnée au varso.
TrHa document explree and ahould be returned to tne
Mlnletry ot Foreign Aflalra wttenttabearer ceaaea to enjoy
lha tille to its possession aa detined on the reverse slde.
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Identifikační průkazy osob akreditovaných ve Slovenské republice
vydává diplomatický protokol Ministerstva zahraničních věcí Slo
venské republiky.

OBECNÉ Z N A K Y
D O K L A D : DIPLOMATICKÝ IDENTIFIKAČNÍ P R Ů K A Z V Y D Á V A N Ý
MINISTERSTVEM Z A H R A N I Č N Í C H VÉCÍ (MSZ)
ROZMĚRY: 100 mm » 71 mm

Druhy identifikačních průkazů:

POČET STRAN: 2 (dvě)

1.

Druh ,D' - (červené) identifikační průkazy se vydávají diplo
matům a jejich rodinným příslušníkům.

2.

Druh .ATP" - (modré) identifikační průkazy se vydávají členům
administrativního a technického personálu a jejich rodinným
příslušníkům.

3.

Druh ,SP' - (zelené) identifikační průkazy se vydávají členům
obslužného personálu a jejich rodinným
příslušníkům
a zaměstnancům v osobní službě.

4.

Druh ,MO' - (fialové) identifikační průkazy se vydávají
zaměstnancům mezinárodních organizací a jejich rodinným
příslušníkům.

5.

Druh .HK' - (šedé) identifikační průkazy se vydávají honorárním konzulům.

O S O B N Í ÚDAJE:
-

O C H R A N A F O T O G R A F I E PROTI VÝMĚNĚ:

ochranná opatření nejsou zveřejněna: fotografie se připevňuje
v levém dolním rohu na přední straně dokladu.
OSTATNÍ Z N A K Y :
Iniciály ministerstva zahraničních věcí (MSZ) jsou vyobrazeny
v obrysu na pozadí vodorovných čar uvnitř kruhu o průměru
29 mm.
—

Obrys písmene M neobsahuje gilošovaný vzor. Prostor uvnitř
obrysu písmen S a Z je vyplněn čarami skloněnými v písmenu
S vlevo a v písmenu Z vpravo.

PÍSMO:
Všechny názvy polí a informace na zadní straně dokladu jsou
vytištěny Z plochy černou barvou."

Přední strana identifikačního průkazu obsahuje:

dále. mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:
„SLOVINSKO
SLOVENSKO

•
IDENTÍFIKACNÝ

SLOVKNSK \ REPUBLIKA
M i>\ \ K

REPl

3MVM*UBM-"*DATC Of W T *

*,1<-S'

b)

jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, pohlaví
a funkci držitele identifikačního průkazu,

c)

strojově čitelný čárový kód (podobný čárovým kódům na
občanských průkazech a cestovních pasech používaným
orgány policie k identifikačním účelům).

Q

PtATMDSt OO-V**> W l « .

Zadní strana identifikačního průkazu obsahuje:
a)

vysvětlující text,

b)

adresu držilele identifikačního průkazu,

c)

datum vydání,

d)

podpis držitele identifikačního průkazu,

e)

podpis ředitele diplomatického protokolu,

I)

razítko Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky.

000000

.111 -

i ' - ? ' "

název. druh. číslo a platnost identifikačního průkazu,

.-

PCrnAS/tE/SCX

«ttO.QlW«(vJW»;5

oř* D

a)

PWEUKAZ

DIPLOMATICKÉHO ZÁSTUPCŮ
DtPLOMAuC I D E N T I T Y C A R U

Hl I C

23.9.2003

'

*

.

"

"

"

'

—

.

u

n

i

i

.

'

.

.

W M.w,asr «

Potištěný dokument má rozměry 99 * 68 m m a je vytištěn na
bílém bezpečnost ním papíře s přesně umístěným vícebarevným
vodoznakem,
zapuštěným ochranným
plastovým
proužkem
a
ochrannými
vlákny.
Průkaz je chráněn
laminováním
v termoplastové fólii o rozměrech 105 * 74 m m .

Průkaz je chráněn těmito ochrannými prvky:
a)

vodoznak,

b)

plastový proužek,

c)

ochranná vlákna,

23.9.2003
d)

ochranný hlubotisk.

e)

ochrana v infračerveném pásmu,

0

opticky proměnlivý prvek.

g)

číslování."
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D. RŮZNÉ

41994 D 0028: Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 22. prosince
1994 o osvědčení pro převážení omamných a psychotropních látek
podle článku 75 (SCH/Com-ex (94) 28 rev.) (Úř. věst. L 239.
22.9.2000. s. 463).
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dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

„MAĎARSKO:
(Ministerstvo zdravotnictví, sociálních věcí a záležitostí rodiny
Odbor pro léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
Odbor pro omamné látky)
Egészségúgyi, Szociális és Családúgyi Minisztérium
Gyógyszerészeti és Orvostechnikai Fóbsztály
Kábítószer Osztály
Arany Jánoš utca 6-8
H-1051 Budapest
Tel: +361 312 3216
Fax: +361 311 7255
e-mail: fabian.ferenc@eum.hu

MALTA:
V příloze II se mezi údř.je pro Belgii a Německo vkládají tyto údaje:

„ČESKÁ REPUBLIKA:
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 1
Tel: +420 2 2497 2457
Fax: +420 2 2491 5430"

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

Taqsima ghall-Kontroll ta' Sustanzi Narkotici
Divižjoni tas-Sahha
15 Triq il-Merkanti
Valletta
Malta
Tel: +356-21 25 55 42
Fax: +356-21 25 55 41"

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

„ESTONSKO:
Ministerstvo sociálních věcí
Gonsiori 29
Tallinn 15027
Tel: +372 626 9700
Fax: +372 699 2209"

„POLSKO:
Glówny Inspektor Farmaceutyczny
ul. Dbga 38/40
00-238 Warszawa
Tel: +48 22 831 21 31
Fax: +48 22 831 02 44"

dále, mezi údaje pro Itali a Lucembursko:
dále, za údaje pro Portugalsko:
„KYPR:

Ministerstvo zdravotničtí
Farmaceutické služby
Larnaca Avenue 7
Nicosia 1475
Tel: +357 22 407107
Fax: +357 22 305 255

LOTYŠSKO:
Ministerstvo sociálních věcí
Farmaceutický odbor
Skolas str. 21
Riga LV-1331
Tel.: +371 7021608
Fax: +371 7276445

LITVA:
Ministerstvo zdravotnictví Litevské republiky
Vilniaus St. 33
LT-2001 Vilnius
Tel.: +370-2-661400
Fax: + 370-2-661402"

„SLOVINSKO:
Úřad pro omamné látky Republiky Slovinsko
Trubarjeva 3
1000 Ljubljana,
Tel: +386 1 244 12 08
Fax: +386 1 244 12 72

SLOVENSKO:
Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky (Ministerstvo zdravot
nictví Slovenské republiky)
Sekcia zdravotnej starostlivosti (Sekce zdravotní péče)
Odbor organizácie, riadenia a licencií (Odbor organizace, řízení
a licencí)
Limbová 2
833 07 Bratislava
Tel: +421 2 5937 3384 (kontaktní osoba)
+421 2 5937 3171 (sekretariát)
Fax: +421 2 5 479 2400".
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19. C E L N Í U N I E
A. TECHNICKÉ ÚPRAVY CELNÍHO KODEXU A PROVÁDĚCÍCH
PŘEDPISŮ K NĚMU

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

31994- R 3254: nařízení Komise (ES) č.
19.12.1994 (Úř. věst. L 346, 31.12.1994, s. 1),

—

31995 R 1762: nařízení Komise (ES) č. 1762/95 ze dne 19.7.1995
(Úř. věst. L 171, 21.7.1995, s. 8),

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. vést C 241, 29.8.1994, s. 21).

—

31996 R 0482: nařízení Komise (ES) č. 482/96 ze dne 19.3.1996
(Úř. věst. L 70, 20.3.1996, s. 4),

—

31997 R 0082: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 82/97 ze dne 19.12.1996 (Úř. věst. L 17, 21.1.1997, s. 1),

—

31996 R 1676: nařízení Komise (ES) č. 1676/96 ze dne 30.7.1996
(Úř. věst. L 218, 28.8.1996, s. 1),

—

31999 R 0955: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 955/1999 ze dne 13.4.1999 (Uř. věst. L 119, 7.5.1999, s. 1)

—

31996 R 2153: nařízení Komise (ES) č.
25.10.1996 (Úř. věst. L 289, 12.11.1996, s. 1),

—

32000 R 2700: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 2700/2000 ze dne 16.11.2000 (Úř. věst. L 311, 12.12.2000,
s. 17).

—

31997 R 0012: nařízení Komise (ES) č. 12/97 ze dne 18.12.1996
(Úř. věst. L 9, 13.1.1997, s. 1),

—

31997 R 0089: nařízení Komise (ES) č. 89/97 ze dne 20.1.1997
(Úř. věst. L 17, 21.1.1997, s. 28),

I. CELNl KODEX
31992 R 2913: Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992,
kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302,
19.10.1992, s. 1), ve znění:
—

V čl. 3 odst. 1 se doplňují nové odrážky, které znějí:
. — území České republiky,

—

3254/94 ze

2153/96 ze

dne

dne

31997 R 1427: nařízení K o m i s e (ES) č. 1427/97 ze dne 23.7.1997

(Úř. věst. L 196, 24.7.1997, s. 31),
—

území Estonské republiky,

—

území Kyperské republiky,

—

území Lotyšské republiky,

—

území Litevské republiky,

—

území Madarské republiky,

—

území Republiky Malta,

—

území Polské republiky,

—

území Republiky Slovinsko,

—

území Slovenské republiky".

II. PROVÁDĚCÍ

31993 R 3665: nařízení Komise (ES) č.
21.12.1993 (Úř. věst. L 335, 31.12.1993, s. 1),

3665/93 ze

—

31998 R 1677: nařízení Komise (ES) č. 1677/98 ze dne 29.7.1998
(Úř. věst. L 212, 30.7.1998, s. 18),

—

31999 R 0046: nařízení Komise (ES) č. 46/1999 ze dne 8.1.1999
(Úř. věst. L 10, 15.1.1999, s. 1),

—

31999 R 0502: nařízení Komise (ES) č.
12.2.1999 (Úř. věst. L 65, 12.3.1999, s. 1),

—

31999 R 1662: nařízení Komise (ES) č.
28.7.1999 (Úř. věst. L 197, 29.7.1999, s. 25),

1662/1999 ze dne

—

32000 R 1602: nařízení Komise (ES) č.
24.7.2000 (Úř. věst. L 188, 26.7.2000, s. 1),

1602/2000 ze dne

—

32000 R 2787: nařízení Komise (ES) č. 2787/2000 ze dne
15.12.2000 (Úř. vést. L 330, 27.12.2000, s. 1),

—

32001 R 0993: nařízení Komise (ES) č.
4.5.2001 (Úř. věst. L 141, 28.5.2001, s. 1),

993/2001 ze

—

32002 R 0444: nařízení Komise (ES) č.
11.3.2002 (Úř. vést. L 68, 12.3.2002, s. 11).

444/2002 ze dne

1.

V čl. 62 třetím pododstavci se doplňují nové odrážky, které znějí:

502/1999 ze

dne

dne

dne

—

31994 R 0655: nařízení Komise (ES) č. 655/94 ze dne 24.3.1994
(Úř. věst. L 82, 25.3.1994, s. 15),

—

31994 R 1500: nařízení Komise (ES) č. 1500/94 ze dne 21.6.1994
(Úř. věst. L 162, 30.6.1994, s. 1),

—

31998 R 0075: nařízení Komise (ES) č. 75/98 ze dne 12.1.1998
(Úř. vést. L 7, 13.1.1998, s. 3),

PŘEDPISY

31993 R 2454: Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července
1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se
vydává cemí kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1), ve
zněni
—

—

31994 R 2193: nařízení Komise (ES) č. 2193/94 ze dne 8.9.1994
(Úř. věst. L 235, 9.9.1994, s. 6),

„ — Vystaveno dodatečně,
—

Válja antud tagasiulatuvalt,
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„4.
Odstavce 2 a 3 se vztahují i na vykládku nebo překládku zboží
a na dočasné přerušení přepravy v Bělorusku, Bulharsku, Rusku,
Rumunsku, Švýcarsku, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Svazové
republice Jugoslávie nebo v Bývalé jugoslávské republice Makedonii,
pokud k nim dojde pouze z přepravních důvodů."

—

Izsniegts retrospekťšvi.

—

Retrospektyvusis išdavimas.

—

Kiadva visszamenóleges hatállyal,

—

Mahrug retrospettivament,

7.

—

Wystawione retrospektywnie,

„ — Zjednodušený vývoz,

—

Izdano naknadno.

—

Lihtsustatud váljavedu,

—

Vydané dodatočne"

—

Vienkáršotá izvešana,

2.

V čl. 98 odst. 1 se zrušují slova „a v Republice Slovinsko (pro
některé druhy vín)".

—

Supaprastintas eksportas,

3.

V čl. 113 odst. 3 se doplňují slova:

—

Egyszerúsített kivitel,

—

Esportazzjoni simplifíkata.

—

Wywóz uproszczony,

—

Poenostavljen izvoz,

—

Zjednodušený vývoz".

8.

V čl. 296 odst. 2 písm. b) osmé odrážce se doplňují slova:

„VYSTAVENO DODATEČNĚ.
VÁLJA ANTUD TAG AS ;ULATUVALT.
IZSNIEGTS RETROSPEKTlVI.
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V čl. 280 odst. 3 se doplňují nové odrážky, které znějí:

RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS.
KIADVA VISSZAMENÓLEGES HATÁLLYAL,
MAHRUG RETROSPETTIVAMENT.
WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE,
IZDANO NAKNADNO.
VYDANÉ DODATOČNE".

4.

V čl. 114 odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí:

„ — DUPLIKÁT,
—

DUPLIKAAT.

—

DUBLIKATS,

—

DUBLJKATAS.

—

MÁSODLAT,

—

DUPLIKÁT,

—

DUPLIKÁT,

—

DVOJNÍK,

—

DUPLIKÁT.

5.

V článku 163 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„KONEČNÉ POUŽITÍ: ZBOŽÍ, U KTERÉHO PŘECHÁZEJÍ POVINNOSTI
NA PŘÍJEMCE (ČLÁNEK 296 NAŘÍZENÍ (EHS) č. 2454/93).
EESMÁRGIPÁRANE KASUTAMINE: KAUP, MILLE KORRAL KOHUSTUSED LÁHEVAD ÚLE KAUBA SAAJALE (MÁÁRUSE ((EMU) NR
2454/93 ARTIKKEL 296),
I Z M A N T O Š A N A S MĚR-IS: PREČU SANĚMĚJS ATBILDÍGS PAR PREČU
I Z M A N T O Š A N U (REGULA (EEK) NR.2454/93, 296.PANTS),
GALUTINIS VARTOJIMAS: PREKÉS. SU KURIOMIS SUSIJUSIOS
PRIEVOLĚS PERDUOTOS JU PERĚMĚJUI (REGLAMENTAS (EEB)
NR. 2454/93, 296 STRAIPSNIS),
MEGHATÁROZOTT CÉLRA TÓRTÉNÓ FELHASZNÁLÁS: A Z ÁRUKKAL KAPCSOLATOS KÓTELEZETTSÉGEK AZ ÁRUK ÁTVEVÓJÉRE
S Z Á L L T A K Á T (A 2454/93/EGK R E N D E L E T 296.CIKKE),
U Ž U AHHARI: OGGETTI LI GHALIHOM L-OBBLIGI HUMA TRASFERITI L I L MIN ISIR iT-TRASFERIMENT (REGOLAMENT (KEE) 2 4 5 4 / 9 3 ,
ARTIKOLU 296),
PRZEZNACZENIE SZCZEGÓLNE: TOWARY, W ODNIESIENIU DO
KTÓRYCH ZOBOWIAZANIA SA. PRZENOSZONE NA OSOBĚ. PRZEJMUJACA (ROZPORZADZENIE (EWG) NR 2454/93, ART. 296),
POSEBEN NAMEN: BLAGO, ZA KATERO SE OBVEZNOSTI PRENESEJO NA PREJEMNIKA (UREDBA (EGS) ŠT. 2454/93, ČLEN 296),
KONEČNÉ POUŽITIE: TOVAR, S KTORÝM PRECHÁDZAJÚ POVIN
NOSTI NA PŘÍJEMCŮ ( NARIADENIE (EHS) Č. 2454/93, Č L Á N O K
296)".

„2.
Celní hodnota zboží, které je po svém vstupu na celní území
Společenství přepravováno do jiné části tohoto území přes Bělorusko,
Bulharsko, Rusko, Rumunsko, Švýcarsko, Bosnu a Hercegovinu, Chor
vatsko, Svazovou republiku Jugoslávie nebo Bývalou jugoslávskou
republiku Makedonii, se určuje na základě místa prvního vstupu zboží
na celní území Společenství, je-li zboží dopravováno přímo přes území
těchto zemí a tranzit p^s tyto země odpovídá obvyklé dopravní cestě
na místo určení."

„KONEČNÉ POUŽITÍ,

6.

EESMÁRGIPÁRANE KASUTAMINE,

V článku 163 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

9.

V čl. 297 odst. 3 se doplňují slova:
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IZMANTOŠANAS MERKIS,

12. V čl. 314c odst. 3 se doplňují nové odrážky, které znějí:

GALUTINIS

„ — Vystaveno dodatečně,

VARTOJIMAS,

MEGHATÁROZOTT CÉLRA TÓRTÉNÓ FELHASZNÁLÁS,
UŽU

—

Válja antud tagasiulatuvalt,

—

Izsniegts retrospektivi,

AHHAR1,

— ' Retrospektyvusis išdavimas,
PRZEZNACZENIE

SZCZEGÓLNE,

—

Kiadva visszamenóleges hatállyal,

POSEBEN NAMEN,

—

mahrug retrospettivament,

K O N E Č N É POUŽITIE,".

—

wystawione retrospektywnie,.

10. V čl. 298 odst. 2 se doplňují slova:

—

Izdano naknadno,

—

Vydané dodatočne".

.ČLÁNEK 298 NAŘÍZENÍ (EHS) č. 2454/93 KONEČNÉ POUŽITÍ:
Z B O Ž Í U R Č E N O K V Ý V O Z U - ZEMĚDĚLSKÉ N Á H R A D Y NELZE
UPLATNIT,
MAÁRUSE (EMU) NR 2454/93 ARTIKKEL 298 .EESMÁRGIPÁRANE
KASUTAMINE': KAUBALE, MIS LÁHEB EKSPORDIKS, PÓLLUMAJANDUSTOETUSI EI RAKENDATA,

13. V čl. 324c odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí:
„ — Schválený odesílatel,
—

Volitatud kaubasaatja,

—

Atzltais nosútTtájs,

—

Igaliotas siuntéjas,

—

Engedélyezett feladó,

—

Awtorizzat li jibghat,

—

Upowažniony nadawca,

2454/93/

—

Pooblasčeni pošiljatelj,

EGK RENDELET 298.CIKKE SZERINT: K1V1TELI RENDELTETÉSU
ÁRUK - M E Z Ó G A Z D A S Á G I VISSZATÉRÍTÉS NEM ALKALMAZHATÓ,

—

Schválený odosielatel *.

REGULAS (EEK) NR. 2454/93, 298.PANTS: I Z M A N T O Š A N A S MERKIS:
PRECES PAREDZETAS IZVEŠANAI - LAUKSAIMNIECÍBAS KOMPENSÁCIJU N E P I E M E R O ,

REGLAMENTAS (EEB) NR. 2454/93, 298 STRAIPSNIS, GALUTINIS
VARTOJIMAS: EKSPORTUOJAMOS PREKÉS - ŽEMĚS UKIO GRAŽINAMOSIOS IŠMOKOS NETAIKOMOS,
MEGHATÁROZOTT

CÉLRA T Ó R T É N Ó F E L H A S Z N Á L Á S

A

ARTTKOLU 298 REGOLAMENT (KEE) 2454/93 U Ž U AHHARI:
OGGETT1
DESTINATI
GHALL-ESPORTAZZJONI
RIFUŽJONIJIET
AGRIKOU MHUX APPLIKABBLI,
ARTYKUt 298 ROZPORZADZENIA (EWG) NR 2454/93 PRZEZNA
CZENIE S Z C Z E G Ó L N E : TOWARY PRZEZNACZONE D O W Y W O Z U NIE STOSUJE SIE. DOPLAŤ ROLNYCH,
ČLEN 298 UREDBE (EGS) ŠT. 2454/93 POSEBEN NAMEN: BLAGO
DEKLARIRANO ZA IZVOZ - UPORABA KMETIJSKIH IZVOZNIH
NADOMESTIL IZKLJUČENA,
Č L Á N O K 298 NARIADENIA (EHS) Č. 2454/93 KONEČNÉ POUŽITIE:
TOVAR URČENÝ NA V Ý V O Z - POlNOHOSPODÁRSKE N Á H R A D Y
N E M O Ž N O UPLATNIT".
11. V čl. 314c odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí:
»— obal N,

1

14. V čl. 324d odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí:
„ — podpis se nevyžaduje,
—

allkirjanóudest loobutud,

—

derigs bez paraksta.

—

leista nepasirašyti.

—

aláírás alól mentesítve,

—

firma mhux mehtiega,

—

zwolniony ze skladania podpisu,

—

Opustitev podpisa,

—

podpis sa nevyžaduje".

15. V čl. 333 odst. 1 písm. b) se doplňují nové odrážky, které znějí:

—

N-pakendamine,

- — Výpis,

—

N iepakojums,

— ' Váljavóte,

—

N pakuote,

—

N csomagolás,

—

ippakkjar N,

—

opakowania N.

—

N embalaža,

—

N-obal".

—

Izraksts,

—

Išrasas,

—

Kivonat,

—

Estratt,

—

Wyciajj,

—

Izpisek,

—

Výpis".
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16. V čl. 347 odst. 3 druhém pododstavci se doplňují nové odrážky,
které znějí:
„ — Omezená platnost.
—

Piiratud kehtivus,

—

lerobežots derigum>.

—

Galiojimas apribotas.

—

Korlátozott érvényC

—

Validita' limitata.

—

Ograniczona wažnošc.

—

Omejena veljavnost.

—

Obmedzená platnost".

—

765

Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol předložený tovar (názov a kra
jina)".

20. V čl. 387 odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí:
„ — Osvobození od stanovené trasy,
—

Ettenáhtud marsruudist loobutud,

—

Atjauts novirzlties no noteiktá maršruta,

—

Leista nenustatyti maršruto,

—

Elóírt útvonal alól mentesítve,

—

Tnehhija ta' 1-itinerarju preskritt.

—

Zwolniony z wiažacej trasy przewozu.

—

Opustitev predpisane poti,

17. V čl. 357 odst. 4 třetím pododstavci se doplňují nové odrážky,
které znějí:

—

Upuštěné od určenej trasy".

„ — Osvobození,

21. V čl. 402 odst. 1 se doplňují nové odrážky, které znějí:

—

Loobumine,

„ — Schválený odesílatel,

—

Derigs bez zímoga,

—

Volitatud kaubasaatja,

—

Leista neplombuoti

—

Atzítais nosútítájs,

—

Mentesség,

—

Igaliotas siuntéjas.

—

Tnehhija.

—

Engedélyezett feladó,

—

Zwolnienie,

—

Awtorizzat li jibghat,

—

Opustitev,

—

Upowažniony nadawca,

—

Upustenie".

—

Pooblaščeni pošiljatelj,

—

Schválený odosielatel''.

18. V čl. 361 odst. 3 sc doplňují nové odrážky, které znějí:
„ — Alternativní důkaz,

22. V čl. 403 odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí:

—

Alternatiivsed tdendid.

—

Alternativs pierádíjums.

—

Alternatyvusis jrodvmas.

—

Alternativ igazolás.

—

Prova alternattiva.

—

Alternatywny dowod.

—

Alternativno dokazilo,

—

Alternatívny dókaz".

„ — podpis se nevyžaduje,
—

allkirjanóudest loobutud,

—

derigs bez paraksta,

—

leista nepasirašyti,

—

aláírás alól mentesítve,

— firma mhux mehtiega,
—

zwolniony ze sktadania podpisu,

—

opustitev podpisa,

19. V čl. 361 odst. 4 druhém pododstavci se doplňují nové odrážky,
které znějí:

—

podpis sa nevyžaduje".

„ — Nesrovnalosti:
a země),

23. V čl. 423 odst. 3 prvním pododstavci se doplňují nové odrážky,
které znějí:

úřad,

kterému

bylo

zboží

předloženo

(název

—

Erinevused: asutus. kuhu kaup esitati (nimi ja riik),

„ — propuštěno,

—

Atškiribas: muitas iestáde, kúra preces tika uzráditas (nosaukums
un valsts),

—

lópetatud,

—

Skirtumai: jstaiga, kuriai pateiktos prekés (pavadinimas ir valstybé),

—

nomuitots,

—

Eltéréselc hivatal, ahol az áruk bemutatása megtórtént (név és
ország).

—

išleista,

—

vámkezelve,

—

DifTerenzi: ufnččju fejn I-oggetti kienu pprežentati (isem u pajjiž),

—

mghoddija-

—

Niezgodnošci: urzad w którym przedstawiono towar (nazwa i
kraj),

—

odprawiony,

—

Razlike: urad. pri katerem je bilo blago předloženo (naživ in
država),

—

ocarinjeno,

—

prepustené".
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24. V čl. 438 odst. 3 se doplňují nové odrážky, které znějí:

28. V čl. 583 se doplňují nové odrážky, které znějí:

„ — propuštěno,

„ — Zboží DP,

—

lópetatud,

—

nomuitots,

—

išleista,

—

vámkezelve,

—

mghoddija,

—

odprawiony,

—
—

—

AI kaup,

—

PI preces,

—

L\ prekés,

—

IB áruk,

—

oggetti TA,

ocarinjeno,

—

towary OCz,

propuštěné".

—

Z U blago,

—

DP tovar".

25. V čl. 549 odst. 1 se doplňují nové odrážky, které znějí:
„ — Zboží AZS/P,

23.9.2003

29. V čl. 843 odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí:

—

ST/Pkaup,

—

IP/ATL preces,

„ — Výstup ze Společenství podléhá omezením nebo dávkám podle
nařízéní/směrnice/rozhodnutí č...,

—

LP/S prekěs,

—

—

AF/Fáruk,

Uhenduse territooriumilt váljumine on aluseks piirangutele ja maksudele vastavalt máarusele/direktiivile/otsusele nr.

—

oggetti PI/S,

—

Izvešana no Kopienas, pieměrojot ierobežojumus vai maksajumus
saskaná ar Regulu/ Direktivu/ Lěmumu Nr.

—

towary UCz/Z,

—

—

A O / O blago,

Išvežimui iš Bendrijos taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/ Direktyva/ S p r e n d i m u Nr.

—

AZS/PS tovar".

—

A kilépés a Kózósség teriiletéról a ... számú Rendelet /Irányelv/
Határozat szerinti korlátozás vagy vámteherfizetési kótelezettség
alá esik,

26. V čl. 549 odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí:
„ — Obchodní politika,

— ttrug mill-Komunita* suggett gha-restrizzjonijiet jew hlasijiet taht
Regola/Direttiva/Dečižjoni Nru

—

Kaubanduspoliitika,

—

Tirdzniecíbas politika,

—

Prekybos politika,

—

Kereskedelempolitika,

—

Politika kummerčjali,

—

Poliryka handlowa,

—

Trgovinska politika,

30. V čl. 849 odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí:

—

Obchodná politika".

„ — Bez vývozních náhrad nebo jiných částek poskytovaných při
vývozu,

—

Wyprowadzenie ze Wspólnoty podlega ograniczeniom lub oplatom zgodnie z rozporzadzeniem / dyrektyw^ / decyzja^ nr ....

—

Iznos iz Skupnosti zavezan omejitvam ali obveznim plačilom na
podlagi uredbe/direktive/odločbe št...,

—

Výstup zo spoločenstva podlieha obmedzeniam alebo platbám
podia nariadenia/smernice/rozhodnutia č...".

27. V čl. 550 se doplňují nové odrážky, které znějí:
Zboží AZS/N.

—

Ekspordil ei makstud toetusi ega muid summasid,

—

Bez kompensácijas vai citám summám, kas paredzětas par preču
izvešanu,

—

Eksportas teisés j gražinam^sias išmokas arba kitas pinigy sumas
nesuteikia,

—

Kivitel esetén visszatérítést vagy egyéb kedvezményt nem vettek
igénybe,

—

L-ebda rifužjoni jew ammoriti ohra moghtija fuq esportazzjoni,

—

ST/Tkaup,

—

IP/ATM preces,

—

LP/D prekěs,

—

AF/Váruk,

—

oggetti PI/SR,

—

towary- UCz/Zw,

—

AO/P blago,

—

Nie przyznano doptat lub innych kwot wynikajacych z wywozu,

—

AZS/SV tovar".

—

Brez izvoznih nadomestil ali drugih izvoznih ugodnosti,
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—

Pri vývoze sa neposkytujú žiadne náhrady alebo iné peňažné
čiastky".

31. V čl. 849 odst. 3 st doplňují nové odrážky, které znějí:
,.— Vývozní náhrady nebo jiné částky poskytované při vývozu vypla
ceny za . . . (množství).

—

DUBLIKÁTS,

—

DUBLIKATAS,

—

MÁSODLAT,

—

DUPLIKÁT,

—

DUPLIKÁT,

—

DVOJNÍK,

—

DUPLIKÁT".
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—

Ekspordil makstud toetused ja muud summad tagastatud . . .
(kogus) eest,

—

Kompensácijas un citas par preču izvešanu paredzětas summas
atmaksátas par . . . (daudzums).

—

Gražinamosios išmokos ir kitos eksporto atveju mokamos pinigu
sumos išmokétos už . . . (kiekis).

—

Kivitel esetén igémbevett visszatérítés vagy egyéb kedvezmény . . .
(mennyiség) után visszafizetve,

—

Seadustiku artikli 185(2)(b) alusel tagasitoodud kaubaks tunnista
tud kaup,

Riíužjoni jew ammonti ohra fuq esportazzjoni moghtija lura ghal
. . . (kwantita").

—

Preces atzitas par atpakajievestám saskaná ar Kodeksa 185. panta
2. punkta b) apakšpunktu,

Dopíatv i inne kwoty wynikajace z wywozu wypíacono za . . .
(ilošč).

—

Prekés jvežtos kaip gražintos prekés vadovaujantis Kodekso 185
straipsnio 2 dalies b punktu,

Izvozna nadomesiila ali zneski
povmjeni za . . . (količina),

—

A Vámkódex 185. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében tértiáruként behozott áruk,

—

Oggetti mdahhla bhala
185(2)(b) tal-Kodiči,

32. V čl. 849 odst. 3 se za slovo „nebo" vkládají nové odrážky, které
znějí:

—

Towary dopuszczone jako towary powracajace zgodnie z art. 185
ust. 2 lit. b) Kodeksu,

„ — Nárok na vyplaceni vývozních náhrad nebo jiných částek poskyto
vaných při vývozu za . . . (množství) zanikl,

—

Blago se ponovno uvaža v skladu s členom 185(2)(b) Zakonika.

—

Vrátený tovar
zákonníka".

34. V čl. 882 odst. 1 písm. b) se doplňují nové odrážky, které znějí:
,.— Vrácené zboží podle čl. 185 odst. 2 písm. b) kodexu,

—

—

—

—

drugih

izvoznih

ugodnosti

Náhrady a iné peňažné čiastky pri vývoze vyplatené za . . . (množ
stvo)".

podia

oggetti

článku

migjuba

lura

taht

Artikolu

185 ods. 2 písm. b) colného

—

Óigus saada toetusi voi muid summasid ekspordil on . . . (kogus)
eest kehtetuks tunnistatud.

—

Tieslbas izmaksat kompensácijas vai citas summas, kas paredzětas
par preču izvešanu. atceltas attiecibá uz . . . (daudzums),

35. V čl. 912b odst. 2 druhém pododstavci se doplňují nové odrážky,
které znějí:

Teisé j gražinamuju: išmoku arba kitu eksporto atveju mokamy

„ — Celní dluh ve výši . . . EUR zajištěn.

—

pinigu s u m u mokéjirna u ž . . . (kiekis) panaikinta.

—

Kivitel esetén . . . igénybevett visszatérítésre vagy egyéb kedvezményre való jogosultság . . . (mennyiség) után megszúnt,

—

Mhux intitolati ghal hlas ta" riíužjoni jew ammonti ohra fuq 1esportazzjoni ghal ... (kwantita*),

—

Uprawnienie do otrzymania doplat lub innych kwot wynikajacych
z wywozu anulowano dla . . . (ilosc),

—

Upravičenost do izplačila izvoznih nadomestil ali zneskov drugih
izvoznih ugodnosti razveljavljena za . . . (količina),

—

Nárok na vyplatenie náhrad alebo iných peňažných čiastok pri
vývoze za...(množstvo) zanikol".

—

Esitatud tagatis EUR

—

Galvojums par EUR ...iesniegts,

—

Pateikta garantija . . . EUR sumai,

—

. . . EUR vámbiztosíték letétbe helyezve,

—

Garanzija fuq 1-EUR . . . saret,

—

Zložono zabezpieczenie w wysokošci . . . EUR,

—

Položeno zavarovanje v višini . . . EUR,

—

Poskytnuté zabezpečenie vo výške . . . EUR".

33. V čl. 855 prvním pododstavci se doplňují nové odrážky, které
znějí:

36. V čl. 912b odst. 5 druhém pododstavci se doplňují nové odrážky,
které znějí:

„ — DUPLIKÁT,

„ — Zboží mimo celní režim,

—

—

DUPLIKAAT,

Kaup, millele ei rakendata tolliprotseduuri.
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Preces, kúrám nav pieměrota muitas procedura,

—

Prekés. kurioms netaikoma muitinés procedura,
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39. V čl. 912f odst. 1 druhém pododstavci se doplňují nové odrážky,
které znějí:
„ — Vystaveno dodatečně,

—

Vámeljárás alá nem vont áruk,

—

Oggetti mhux koperti bi procedura tad-Dwana,

—

Válja antud tagasiulatuvalt,

—

Izsniegts retrospektívi,

—

Retrospelctyvusis išdavimas,

—

Utólag kiállítva,

—

Mahrug retrospettivament,

—

Wystawiona retrospektywnie,

—

Izdano naknadno,

—

Vydané dodatočne".

Towary nieobjete procedury celn^,

—

Blago ni vključeno v carinski postopek,

—

Tovar nie je v colnom režime".

37. V čl. 912e odst. 2 druhém pododstavci se doplňují nové odrážky,
které znějí:
„ — Výpis z původního kontrolního výtisku T5 (evidenční číslo, datum,
úřad a země vystavení): . . . .
—

—

Váljavote esialgsest T5 kontrolleksemplarist (registreerímisnumber,
kuupáev, váljaandnud asutus ja ríik):...,

—

Izraksts no sakotnějá T5 kontroleksemplára (registrácijas numurs,
datums, izdevěja iestáde un valsts):...,

—

Išrašas iš pirminio T5 kontrolinio egzemplioriaus (registracijos
numeris, data, išdavusi jstaiga ir valstybé):

—

Az eredeti T5 ellenórzó példány kivonata ( nyilvántartási szám,
kiálhtás dátuma, a kiállító ország és hivatal neve):

—

Estratt tal-kopja ta' kontroll tat-T5 inizjali (numru ta' registrazzjoni, data, uffičcju u pajjiž fejn gie mahrug id-dokument),

—

Wyci^g z wyjšciowej karty kontrolnej T5 (numer ewidencyjny,
data, urzad i kraj wystawienia):

—

Izpisek iz prvotnega kontrolnega izvoda T5 (evidenčna številka,
datum, uraď in država izdaje): ....

—

Výpis z póvodného kontrolného výtlačku T5 (registračně číslo,
datum, vydávajúci úřad a krajina vydania): ..."

38. V čl. 912e odst. 2 čtvrtém pododstavci se doplňují nové odrážky,
které znějí:

40. V čl. 912f odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí:
„ — DUPLIKÁT,
—

DUPLIKAAT,

—

DUBLIKÁTS,

—

DUBLIKATAS,

—

MÁSODLAT,

—

DUPLIKÁT,

—

DUPLIKÁT,

—

DVOJNÍK.

—

DUPLIKÁT.

41. V čl. 912g odst. 2 písm. c) se doplňují nové odrážky, které znějí:
„ — Podpis se nevyžaduje - článek 912g nařízení (EHS) č. 2454/93,
—

AUkirjanóudest loobutud - máaruse (EMU) nr 2454/93 artikkel
912g,

—

Derigs bez paraksta - Regulas (EEK) Nr.2454/93 912.g pants,

—

Leista nepasirašyti - Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, 912g straipsnis,

—

Aláírás alól mentesítve - a 2454/93/EGK rendelet 912g. cikke,

—

Firma mhux mehtiega 2454/93,

—

Zwolniony ze sldadania podpisu (EWG) nr 2454/93,

„ — ... (počet) vystavených výpisů - kopie přiloženy,
—

váljavótted . . . (arv) - koopiad lisatud,

—

Izsniegti... (skaits) izraksti - kopijas pielikumá,

—

Išduota . . . (skaičius) išrašti - kopijos prídedamos,

—

. . . (számú) kivonat kiadva - másolatok csatolva,

—

. . . (numru) estratti mahruga kopji mehmuža,

—

. . . (ilošč) wydanych wyciagów - kopie zalaczone,

—

... (število) izdani izpiski - izvodi přiloženi,

—

Opustitev podpisa - člen 912g uredbe (EGS) št. 2454/93,

—

. . . (počet) vydaných výpisov - kopie přiložené".

—

Podpis sa nevyžaduje - článok 912g nariadenia (EHS) č. 2454/93".

Artikolu 912g tar-Regolament (KEE)

art. 912g rozporz^dzenia
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42. V čl. 912g odst. 3 se doplňují nové odrážky, které znějí:
„ — Zjednodušený posup-článek 912 g nařízení (EHS) č. 2454/93,
—

Lihtsustatud tolliprotseduur - mááruse (EMU) nr 2454/93 artikkel
912g.

—

Vienkaršota procedura - Regulas (EEK) Nr.2454/93 912.g pants,

—

Supaprastinta procedura - Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, 912g
straipsnis,

—

A jelen okmányban szerepló áruk exportóre (vámfelhatalmazási szám:
... (')) kijelentem, hogy eltéró jelzés hiányában az áruk kedvezményes
. . . ( ) származásúak.
2

Malská verze
L-esportarur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni
tad-dwana nru. ... (')) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod čar li mhux
hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini preferenzjali . . . ( )
2

Egyszerúsített eljárás - a 2454/9 3/EGK rendelet 912g. cikke,
Polská verze

—

Procedura simplifikata 2454/93,

Artikolu 912 g tar-Regolament (KEE)

—

Procedura uproszczona 2454/93.

art. 912g rozporzadzenia (EWG) nr

—

Poenostavljen postopek - člen 912g uredbe (EGS) št. 2454/93,

—

Zjednodušeny postup - článok 912 g nariadenia (EHS) č. 2454/93".

Eksporter produktów objetých tym dokumentem (upowažnienie wladz
celných nr ... (')) deklaruje, že z wyjatkiem gdzie jest to wyražnie
okrešlone, produkty te maJ4 ... ( ) preferencyjne pochodzenie.
2

Slovinská verze
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih
organov št .... (') izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima
to blago preferencialno .... ( ) poreklo.
2

43. Příloha 1 se mění :akto:
Ve vyhotoveních č. 4 a 5 tiskopisu k vydání závazné informace
o sazebním zařazení zboží se v poli „13. Jazyk" vkládají nové zkratky,
které znějí:

Spovenská verse
Vývozca výrobkov uvedených v tomto doklade (číslo povolenia ... ('))
vyhlašuje, že okrem zřetelné označených, majů tieto výrobky preferenčný póvod v . . . ( )."
2

„CS", „ET". „LV". „LT", .HU". „MT". „PL". „SI", „SK", „SL".

44. Příloha 1 /A se mění takto:

46. Příloha 32 (JSD - vyhotovení celního prohlášení systémem počíta
čového zpracování dat) se mění takto:

V poli „15. Jazyk" tiskopisu k vydání závazné informace o sazebním
zařazení zboží se vkládají nové zkratky, které znějí:

Ve vyhotoveních 4 a 5 se doplňují slova:

„CS" „ET" „LV" „LT" „H J" „MT" „PL" „SI" „SK" „SL".

„Vraťte:", „Tagastada:", „Nosutít atpakaj:", „Gražinti j:", „Visszakůldeni:",
„Ibghat lura lil:", „Odeslač do:", „Vrniti:", „Vrátit":".

45. Příloha 22 se mění takto:

47. Příloha 38 se mění takto:

Za první odstavec nazvaný „prohlášení na faktuře" se vkládají slova:
V poznámce k poli 51 se doplňují zkratky:
„Česká verze
„ C Z " „EE" „ C Y " „LV" „ L T „ H U " „ M T " „PL" „SI" „SK".

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...
(')) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky prefe
renční původ v . . . ( ).
2

48. Příloha 47a se mění takto:
a)

Estonská verze
Káesoleva dokumendiga hólmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr . . . (')) deklareerib, et need tooted on . . . (*) soodusparitohiga,
válja arvatud juhul kui on selgelt náidatud teisiti.

V bodě 2.2 se doplňují nové odrážky, které znějí:
„ — Z Á K A Z GLOBÁLNÍ ZÁRUKY,
—

ULDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD,

—

VISPÁREJS GALVOJUMS AIZLIEGTS.

—

NAUDOTI BENDRAJA GARANTIJA. UŽDRAUSTA.

—

ÓSSZKEZESSÉG TILALMA,

—

MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA,

—

Z Á K A Z KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ,

—

PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE,

—

CELKOVÁ ZÁBEZPEKA Z A K Á Z A N Á " .

Lotyšská verze
Eksportějás, produktiem, kuri ietvertí šajá dokumenta (muitas pilnvara
Nr. ... C)) deklarě, ka. iznemot tur, kur ir citadi skaidri noteikts, šiem
produktiem ir priekšrocibu izcelsme no . . . ( ).
2

Litevská verze
Šiame dokumente išvardintu prekiu eksportuotojas (muitinés liudijimo
Nr . . . (')) deklaruoja. kad. jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...( ) preferencinés kilmés prekés.
2
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V bodě 4.3 se doplňují nové odrážky, které znějí:
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53. Příloha 51a se mění takto:

— NEOMEZENÉ POUŽITÍ,

Zrušují se slova:

—

PIIRAMATU KASUTAMINE,

—

NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS,

—

NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS,

—

KORLÁTOZÁS ALA NEM ESÓ HASZNÁLAT,

—

U Ž U MHUX RISTRETT,

—

NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE,

—

NEOMEJENA UPORABA,

—

NEOBMEDZENÉ POUŽITIE".

„ČESKÁ REPUBLIKA",
REPUBLIKA".

„MAĎARSKO",

„POLSKO",

„SLOVENSKÁ

54. Příloha 51b se mění takto:
V položce 1.2.1 týkající se pole 8 se doplňují nové odrážky, které
znějí:
„ — Omezená platnost,
—

Piiratud kehtivus,

49. Příloha 48 se mění takto:

—

Ierobežots derigums,

V čl. I odst. 1 se odstavec začínající slovy „ve prospěch Evropského
společenství" nahrazuje tímto:

—

Galiojimas apribotas,

—

Korlátozott érvényú,

—

Validita* limitata,

—

Ograniczona wažnošč,

—

Omejena veljavnost,

—

Obmedzená platnost".

„ve prospěch Evropského společenství zahrnujícího Belgické království,
Českou republiku, Dánské království, Spolkovou republiku Německo,
Estonskou republiku, Řeckou republiku, Španělské království, Francouz
skou republiku, Irsko, Italskou republiku, Kyperskou republiku, Lotyš
skou republiku, Litevskou republiku, Lucemburské velkovévodství,
Maďarskou republiku, Republiku Malta, Nizozemské království, Rakous
kou republiku, Polskou republiku, Portugalskou republiku, Republiku
Slovinsko, Slovenskou republiku, Finskou republiku, Švédské království,
Spojené království Velké Británie a Severního Irska a ve prospěch
Islandské republiky, Norského království, Švýcarské konfederace,
Knížectví Andorry a Republiky San Marino ( ), za jakoukoli částku...".
4

55. Příloha 60 se mění takto:
50. Příloha 49 se mění takto:
V čl. I odst. 1 se odstavec začínající slovy „ve prospěch Evropského
společenství" nahrazuje tímto:
„ve prospěch Evropského společenství zahrnujícího Belgické království,
Českou republiku, Dánské království, Spolkovou republiku Německo,
Estonskou republiku, Řeckou republiku, Španělské království, Francouz
skou republiku, Irsko, Italskou republiku, Kyperskou republiku, Lotyš
skou republiku, Litevskou republiku, Lucemburské velkovévodství,
Maďarskou republiku, Republiku Malta, Nizozemské království, Rakous
kou republiku. Polskou republiku, Portugalskou republiku, Republiku
Slovinsko, Slovenskou republiku, Finskou republiku, Švédské království,
Spojené království Velké | Británie a Severního Irska a ve prospěch
Islandské republiky, Norského království, Švýcarské konfederace,
Knížectví Andorry a Repupliky San Marino (*), za jakoukoli částku...".
I
51. Příloha 50 se mění takto:

V časti „USTANOVENÍ O ÚDAJÍCH
VÝMĚRU", položce „I. Obecně":
a)

V čl. I odst. 1 se odstavec začínající slovy „ve prospěch Evropského
společenství" nahrazuje tímto:
„ve prospěch Evropského společenství zahrnujícího Belgické království,
Českou republiku, Dánské království, Spolkovou republiku Německo,
Estonskou republiku, Řeckou republiku, Španělské království^ Francouz
skou republiku, Irsko, Italskou republiku, Kyperskou republiku, Lotyš
skou republiku, Litevskou republiku, Lucemburské velkovévodství,
Maďarskou republiku, Republiku Malta, Nizozemské království, Rakous
kou republiku. Polskou republiku, Portugalskou republiku, Republiku
Slovinsko, Slovenskou republiku, Finskou republiku, Švédské království,
Spojené království Velké Británie a Severního Irska a ve prospěch
Islandské republiky, Norského království, Švýcarské konfederace,
Knížectví Andorry a Republiky San Marino ( ), za jakoukoli částku ...".

„CZ =

Česká republika"

„EE =

Estonsko"

„CY =

Kypr"

„LV =

Lotyšsko"

„LT =

Litva"

„HU =

Maďarsko"

„MT =

Malta"

„PL =

Polsko"

„SI

Slovinsko"

=

se ve sloupci za odstavcem začínajícím slovy „Položka 16:" vkládají
nové zkratky, které znějí:

„ČESKÁ
REPUBLIKA",
REPUBLIKA".

„CZK = česká koruna"
„EEK = estonská koruna"

V poli 7 se zrušují slova:

„CYP = kyperská libra"
„MAĎARSKO",

„POLSKO",

CELNÍM

Slovensko";

3

52. Příloha 51 se mění takto:

V

se ve sloupci za větou začínající slovy „Celní výměr uvádí..." vkládají nové zkratky, které znějí:

„SK =
b)

UVÁDĚNÝCH

„SLOVENSKÁ
„LVL = lotyšský lats"

23.9.2003
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„LTL = litevský Hus"
„HUF = maďarský rbrint"
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—

DUPLIKÁT,

—

DUPLIKÁT,

—

DVOJNÍK,

—

DUPLIKÁT".

„MTL = maltská lira"
„PLN = polský zlorý"
„SIT

= slovinský tolar"

58. Příloha 111 se mění takto:
V poznámce B.l2. na rubu tiskopisu „Žádost o vrácení nebo prominutí
cla" se doplňují nové odrážky, které znějí:

„SKK = slovenská koruna".
„ — CZK: české koruny,"
56. Příloha 63 (Tiskopis kontrolního výtisku T5) se mění takto:
„ — EEK: estonské koruny,"
V poli B vyhotovení 1 se doplňují slova:
„Vraťte", „Tagastada", ,Nosútit atpakaj", „Gražinti j", „Visszakúldeni",
„Ibghat lura lil". „Odeslač do", „Vrnjeno", „Vrátit".
57. Příloha 71 se mění takto:
a)

V poznámkách:

„ — CYP: kyperské libry,"
„ — LVL: lotyšské latsy,"
„ — LTL: litevské litasy,"
„ — HUF: maďarské forinty,"
„ — MTL: maltské liry,"

—

B.9. na rubu informačního listu INF 1,

—

B.l 5 na rubu informačního listu INF 9,

—

B.14. na rubu informačního listu INF 5,

„ — SIT: slovinské tolary."

—

B.l 3 na rubu informačního listu INF 6 a

„ — SKK: slovenské koruny".

—

B.l 5 na rubu informačního listu INF 2

,.— PLN: polské zloté,"

B. JINÉ TECHNICKÉ ÚPRAVY
se doplňují nové odrážky, které znějí:

„ — EEK pro estonské koruny"

1.
31983 R 2289: Nařízení Komise (EHS) č. 2289/83 ze dne
29. července 1983, kterým se provádějí články 70 až 78 nařízení Rady
(EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla (Úř.
věst. L 220. 11.8.1983, s. 15), ve znění:

„ — CYP pro kyperské libry"

—

„ — CZK pro české koruny"

„ — LVL pro lotyšské latsy"
„ — L T L pro litevské litasy"

—

11985 1: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),
31985

R

1746:

nařízení

Komise

(EHS)

č.

1746/85

ze

dne

26.6.1985 (Úř. věst. L 167, 27.6.1985. s. 23).
„ — HUF pro maďarské forinty"
„ — MTL pro maltské Ury"
„ — PLN pro polské zloté"

—

31985 R 3399: nařízení Komise (EHS) č.
28.11.1985 (Úř. vést, L 322, 3.12.1985, s. 10),

—

31992 R 0735: nařízení Komise (EHS) č.
25.3.1992 (Úř. věst. L 81. 26.3.1992, s. 18).

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. vést. C 241. 29. 8. 1994, s. 21).

„ — SIT pro s.ovinské tolary"
„ — SKK pro slovenské koruny".
b)

3399/85 ze dne

735/92 ze

dne

V bodě 2.1. písm. 0 dodatku se doplňují nové odrážky, které znéjí:
„ — DUPLIKÁT,

V čl. 3 odst. 2 druhém pododstavci se doplňují slova:

—

DUPLIKAAT.

—

DUBLIKÁTS,

„Zboží pro postižené osoby: zachování osvobození za předpokladu
splnění podmínek čl. 7 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (EHS)
č. 918/83"

—

DUBLIKATAS.

—

MÁSODLAT.

„Kaubaartiklid puuetega inimestele: impordimaksudest vabastamise
játkamine vastavalt mááruse (EMU) nr 918/83 artikli 77 (2) teisele alapunktile"
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„Invalldiem paredzětas preces: atbrívojuma turpmáka pieměrošana
atkariga no atbilstlbas Regulas (EEK) Nr.918/83 77. panta 2. punkta
otrajai dajai"

„Dirbinys nejgaliesiems: atleidimo nuo muitu taikymo pratesimas laikantis Reglamento (EEB) Nr. 918/83 77 straipsnio 2 dalies antrosios
pastraipos nuostatu"

„Áru behozatala fogyatékos szeméh/ek számára: a vámmentesség fenntartása a 918/83/EGK rendelet 77. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén"

„Oggett ghal nies b'xi dižabilita*: tkomplija ta' helsien mid-dazju suggett
ghal osservanza tat-tieni subparagrafu ta' 1-Artiklu 77 (2) tar-Regolament (KEE) Nru 918/83" .

„Przedmiot przeznaczony dla osob niepemosprawnych: kontynuacja
zwolnienia z zastrzeženiem zachowania warunków okrešlonych w art.
77 ust. 2 akapit drugi rozporzadzenia (EWG) nr 918/83"

„Předmět za invalide: nadaljevanje oprostitve ob upoštevanju skladnosti
z drugim pododstavkom člena 77 (2) uredbe (EGS) št. 918/83"

23.9.2003

„UNESCO kaup: impordimaksudest vabastamise játkamine vastavalt
mááruse (EMU) nr 918/83 artikli 57 (2) esimesele alapunktile"

„UNESCO preces: atbrívojuma turpmáka pieměrošana atkariga no
atbilstlbas Regulas (EEK) Nr. 918/83 57. panta 2. punkta pirmajai dajai"

„UNESCO prekěs: atleidimo nuo muitu taikymo pratesimas laikantis
Reglamento (EEB) Nr. 918/83 57 straipsnio 2 dalies pirmosios pastrai
pos nuostatu"

„UNESCO áruk: a vámmentesség fenntartása a 918/83/EGK rendelet 57.
cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén"

„Oggetti. tal-UNESCO: tkomplija ta' helsien mid-dazju suggetta ghal
osservanza ta' 1-ewwel subparagrafu ta' 1-Artikolu 57 (2) tar-Regolament (KEE) Nru 918/83"

„Towary UNESCO: kontynuacja zwolnienia z zastrzeženiem zachowa
nia warunków okrešlonych w art. 57 ust. 2 akapit pierwszy rozporzadzenia (EWG) nr 918/83"

„Blago oprošceno plačila uvoznih dajatev (UNESCO). Izvajanje člena
57(2) uredbe (EGS) št. 918/83"

.Tovar pre postihnuté osoby: nadalej oslobodený, ak spíňa podmienky
ustanovené v článku 77 odseku 2 druhom pododseku nariadenia (EHS)
č. 918/83".

„Tovar UNESCO: nadalej oslobodený, pokiaf spíňa podmienky ustano
vené v článku 57 odseku 2 prvom pododseku nariadenia (EHS) č. 918/
83".

2.
31983 R 2290: Nanzení Komise (ES) č. 2290/83 ze dne 29. čer
vence 1983. kterým se provádějí články 50 až 59b a články 63a a 63b
nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození
od cla (Úř. věst. L 220, 11.8.1983, s. 20), ve znění:

3.
31995 R 1367: Nařízení Komise (ES) č. 1367/95 ze dne
16. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 3295/94, kterým se stanoví opatření týkající se propouštění
zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví na území Spole
čenství a jeho vývozu a zpětného vývozu z tohoto území (Úř. věst.
L 133, 17.6.1995, s. 2), ve znění:

—

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

—

31985 R 1745: nařízení Komise (EHS) č.
26.6.1985 (Úř. věst. L 167, 27.6.1985, s. 21),

1745/85 ze

dne

—

31985 R 3399: nanzení Komise (EHS) č.
28.11.1985 (Úř. věst. L 322, 3.12.1985, s. 10),

3399/85 ze dne

—

31988 R 3893: nařízení Komise (EHS) č.
14.12.1988 (Úř. věst. L 346, 15.12.1988, s. 32),

3893/88 ze dne

—

31989 R 1843: nařízení Komise (EHS) č.
26.6.1989 (Úř. věst L 180, 27.6.1989, s. 22),

1843/89 ze dne

—

31992 R 0734: nanzení Komise (EHS) č.
25.3.1992 (Úř. věst. Li 81, 26.3.1992, s. 15),

—

31999 R 2549: nařízení Komise (ES) č. 2549/99 ze dne 2.12.1999
(Úř. věst. L 308, 3.12.1999, s. 16).

V příloze se ve vyhotoveních č. 1 a 2 v polích 5, 8 a „Potvrzení přijetí"
vkládají nové zkratky, které znějí:

„CZ"

„EE"

„CY"

734/92 ze

dne

„LV"

„LT"

„HU"
—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

„MT"

„PL"
V čl. 3 odst, 2 druhém pododstavci se doplňují slova:
„SI"
„Zboží UNESCO: zachování osvobození za předpokladu splnění pod
mínek čl. 57 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (EHS) č. 918/83"

„SK"

23.9.2003
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20. VN1
1.
31993 R 3030: Nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 ze dne 12. října
1993 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků
pocházejících ze třetích zemí (Uř. věst. L 275, 8.11.1993, s. 1), ve
znění:
—

31993 R 3617: nařízení Komise (ES) č. 3617/93
22.12.199 3 (Úř. věst. L 328, 29.12.1993, s. 22),

—

11994 N: Aktu o oodmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241. 29.8.1994. s. 21),

—

—

ze

VZTAHY
—

31999 R 1072: nařízení Komise (ES) č.
10.5.1999 (Úř. věst. L 134, 28.5.1999. s. 1),

1072/1999 ze dne

—

32000 R 1591: nařízení Komise (ES) č.
10.7.2000 (Úř. věst. L 186, 25.7.2000. s. 1).

1591/2000 ze dne

—

32000 R 1987: nařízení Komise (ES) č. 1987/2000 ze dne
20.9.2000 (Úř. věst. L 237, 21.9.2000, s. 24),

—

32000 R 2474: nařízení Rady (ES) č. 2474/2000 ze dne 9.11.2000
(Úř. věst. L 286, 11.11.2000. s. 1),

—

32001 R 0391: nařízení Rady (ES) č. 391/2001 ze dne 26.2.2001
(Úř. věst. L 58, 28.2.2001, s. 3),

—

32001 R 1809: nařízení Komise (ES) č.
9.8.2001 (Úř. vést. L 252, 20.9.2001. s. 1),

—

32002 R 0027: nařízení Komise (ES) č.
28.12.2001 (Úř. věst. L 9. 11.1.2002. s. 1),

—

32002 R 0797: nařízení Komise (ES) č.
14.5.2002 (Úř. věst. L 128, 15.5.2002, s. 29).

dne

31994 R 0195: nařízení Komise (ES) č. 195/94 ze dne 12.1.1994
(Úř. věst. L 29. 2.2.1994. s. 1),
31994 R 3169: nařízení Komise (ES) č. 3169/94 ze dne 21.12.1994
(Úř. věst. L 335. 2i.12.1994, s. 33).
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1809/2001 ze dne

—

31994 R 3289: nařízení Rady (ES) č. 3289/94 ze dne 22.12.1994
(Úř. věst. L 349, 3"..12.1994, s. 85),

—

31995 R 1616: nařízení Komise (ES) č. 1616/95 ze dne 4.7.1995
(Úř. věst. L 154, 5.7.1995. s. 3),

—

31995 R 3053: nařízení Komise (ES) č.
20.12.1995 (Úř. věst. L 323. 30.12.1995, s. 1),

—

31996 R 0941: nařízení Komise (ES) č. 941/96 ze dne 28.5.1996
(Úř. vést. L 128, 2').5.1996, s. 15),

V čl. 28 odst. 6 přílohy III se do seznamu členských států mezi údaje
pro Benelux a Německo vkládají tyto údaje:

—

31996 R 1410: nařízení Komise (ES) č. 1410/96 ze dne 19.7.1996
(Úř. věst. L 181. 20.7.1996. s. 15),

„CY = Kypr

—

31996 R 2231: nařízení Komise (ES) č.
22.11.1996 (Úř. věst. L 307, 28.11.1996. s. 1),

—

31996 R 2315: nařízení Radv (ES) č. 2315/96 ze dne 25.11.1996
(Úř. věst. L 314, 4.12.1996. s . l ) .

3053/95 ze

2231/96 ze

dne

dne

CZ

= Česká republika",

dále, mezi údaje pro Dánsko a Řecko:

—

31997 R 0152: nařízení Komise (ES) č. 152/97 ze dne 28.1.1997
(Úř. věst. L 26. 29 1.1997. s. 8),

—

31997 R 0447: nařízení Komise (ES) č. 447/97 ze dne 7.3.1997
(Úř. věst. L 68, 8.3.1997, s. 16).

—

31997 R 0824: nařízení Rady (ES) č. 824/97 ze dne 29.4.1997
(Úř. věst. L 119, 8.5.1997. s. 1),

—

31997 R 1445: nařízení Komise (ES) č. 1445/97 ze dne 24.7.1997
(Úř. věst. L 198, 25.7.1997, s. 1),

„EE

= Estonsko",

dále, mezi údaje pro Spojené království a Irsko:

„HU = Maďarsko",

dále, mezi údaje pro Itálii a Portugalsko:

„LT = Litva

—

31998 R 0339: nařízení Komise (ES) č. 339/98 ze dne 11.2.1998
(Úř. věst. L 45, 16.2.1998, s. 1),

—

31998 R 0856: nařízení Komise (ES) č. 856/98 ze dne 23.4.1998
(Úř. vést. L 122, 24.4.1998, s. 11),

—

31998 R 1053: nařízení Komise (ES) č. 1053/98 ze dne 20.5.1998
(Úř. vést. L 151. 21.5.1998, s. 10),

LV

=

Lotyšsko

MT = Malta

PL

= Polsko".

dále, za údaj pro Švédsko:

—

31998 R 2798: nařízení Komise (ES) č.
22.12.1998 (Úř. vt-st. L 353. 29.12.1998. s. 1),

2798/98

ze

„SI

= Slovinsko

SK

= Slovensko".

dne

27/2002 ze

dne

797/2002 ze dne
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2.
31994 R 0517: Nařízeni Rady (ES) č. 517/94 ze dne 7. března
1994 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících
z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody,
protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Spole
čenství (Uř. věst. L 67, 10.3.1994, s. 1), ve znění:

—

a)

23.9.2003

V příloze III A se pod nadpisem: „Francie, Seznam zemí MFA
a podobných zemí, Členské státy G A T T zrušují tyto položky:

„Československo",

31994 R 1470: nařízení Komise (ES) č. 1470/94 ze dne 27.6.1994
(Úř. věst. L 159, 28.6.1994, s. 14),

Vladařsko",

31994 R 1756: nařízení Komise (ES) č. 1756/94 ze dne 18.7.1994
(Úř. věst. L 183, 19.7.1994, s. 9),

„Malta"

„Polsko"

31994 R 2612: nařízení Komise (ES) č. 2612/94 ze dne 27.10.1994
(Úř. věst. L 279, 28.10.1994, s. 7),
b)
31994 R 2798: nařízení Rady (ES) č. 2798/94 ze dne 14. 11.1994
(Úř. věst. L 297, 18.11.1994, s. 6),

V příloze III A se třetí odstavec pod názvem „Spojené království,
Zbývající textilní oblast" nahrazuje tímto:

„.Oblastí CEFTA' se rozumí Belgie, Česká republika, Dánsko, Eston
sko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko,
Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizo
zemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko,
Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a švýcarsko."

31994 R 2980: nařízení Komise (ES) č. 2980/94 ze dne 7.12.1994
(Úř. věst. L 315, 8.12.1994, s. 2),

31995 R 1325: nařízení Rady (ES) č. 1325/95 ze dne 6. 6.1995
(Úř. věst. L 128,13. 6. 1995, s. 1),
c)

V příloze III A se sedmý odstavec pod názvem „Spojené království,
Zbývající textilní oblast" nahrazuje tímto:

31996 R 0538: nařízení Rady (ES) č. 538/96 ze dne 25.3.1996
(Úř. věst. L 79, 29. 3. 1996, s. 1),
„.Oblastí se státně řízenou obchodní politikou* se rozumí Albánie,
Bulharsko, Čína, Kambodža, Severní Korea, Laos, Mongolsko,
Rumunsko, Sovětský svaz a Vietnam."

31996 R 1476: nařízení Komise (ES) č. 1476/96 ze dne 26.7.1996
(Úř. věsL L 188, 27.7.1996, s. 4),

31996 R 1937: n a ř í z M Komise (ES) č. 1937/96 ze dne 8. 10.1996
(Úř. včst. L 255, 9.ld.l996, s. 4),

31997 R 1457: nařízjení Komise (ES) č. 1457/97 ze dne 25.7.1997
(Úř. věst. L 199, 26.7-1997, s. 6),

3.
31994 R 3168: Nařízení Komise (ES) č. 3168/94 ze dne 21. pro
since 1994 o zavedení dovozní učence Společenství v oblasti působ
nosti nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu tex
tilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se
nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná
zvláštní pravidla dovozu Společenství (Úř. věst. L 335, 23.12.1994,
s. 23), ve znění:

31995 R 1627: nařízení Komise (ES) č. 1627/95 ze dne 5.7.1995
(Úř. věst. L 155. 6.7.1995, s. 8).

31999 R 2542: nařízení Komise (ES) č. 2542/1999 ze dne
25.11.1999 (Úř. věst. L 307, 2.12.1999, s. 14),

32000 R 0007: nařízení Rady (ES) č. 7/2000 ze dne 21.12.1999
(Úř. věst. L 2, 5.1.2000, s. 51),

a)

Název dodatku 2 přílohy se nahrazuje tímto:

Dodatek 2
32000 R 2878: nařízení Komise (ES) č. 2878/2000 ze dne
28.12.2000 (Úř. věst. L 333, 29.12.2000, s. 60),

32001 R 2245: nařízení Komise (ES) č. 2245/2001 ze dne
19.11.2001 (Úř. věst. L 303, 20.11.2001, s. 17),.

Lišta de las autoridades nacionales competentes
Seznam příslušných vnitrostátních orgánů
List over kompetente nationale myndigheder
Liste der zustándigen Behórden der Mitgliedstaaten

32002 R 0888: nařízení Komise (ES) č.
24.5.2002 (Úř. věst. L 146, 4.6.2002, s. 1),

888/2002 ze dne
Riiklike pádevate asutuste nimekiri
nivcucac KOV appóoituv ÍSVIKÚV apxuv

32002 R 1309: nařízení Rady (ES) č. 1309/2002 ze dne 12.7.2002
(Úř. věst. L 192, 20.7.2002, s. 1).

List of the national competent authorities
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LT-2600 Vilnius
Tel: +370 5 262 50 30
Fax: +370 5 262 39 74

Liste des autorités nationales compétentes
Elenco delle competenti autorita nazionali
Valstu kompetento iestážu saraksts

21. Magyarország

Atsakingu instituci) u sarašas

Gazdasági és Kózlekedési Minisztérium
Engedélyezési és Kózigazgatási Hivatala
Engedélyezési Fóosztály
Margit kórút 85
1024 Budapest
Tel: +36-1 336-7300
Fax: +36-1 336-7302

Az illetékes nemzeti hatóságok listája
Lišta ta' 1-awtoritajiet nazzjonali kompetenti
Lijst van bevoegde nationale instanties
Lišta wiašciwych organów krajowych

22. Malta

Lišta das autoridades nacionais compétentes

Divižjoni ghall-Kummerč
Servizzi Kummerčjali
Lascaris
Valletta CMR02
Tel: +356 25690214
Fax: +356 25690299

Seznam pristojnih nacionalnih organov
Zoznam příslušných statných orgánov
Luettelo toimivaltaisista kansallisista viranomaisista

23. Polska

Fórteckning óver behóriga nationella myndigheter".

b)

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej
Departament Administrowania Obrotem Towarami i Ushigami
Plac Trzech Krzyžy 3/5
00-507 Warszawa
Tel: +48 22 628 55 53
Fax: +48 22 693 40 22

Do dodatku 2 přílchy se doplňují tyto údaje:
„16. Česká republika
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Tel: +420 22406 2206
Fax: +420 22421 2133

24. Slovenija
Ministrstvo za gospodarstvo
Področje ekonomskih odnosov s tujino
Komikova 5
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 1 478 3521
Fax: +386 1 478 3611

17. Eesri
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Kaubandusosakond
Váliskaubanduspoliitika talitus
Harju 11,
15 072 Tallinn
Tel: +372 6 256 342
Fax: +372 6 313 660
E-Mail: kantselei@mkm.ee

25. Slovensko
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebitela
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tel: +421 2 4 8 5 4 2161

Fax: +421 2 4854 3116".

18. Kúrrpoc
Ynoupyrio Eunopiou, Biouii^ctviar, KCU Toupiouoú
(Ministry of Commerce, Industry and Tourism)
Ytiripeoia Eunopiou
Qoóc ApaoúCoii Ap. 6
1421 AfUKuKria
Tel: +357-22-867100
Fax: +357-22-375120

4.
31996 R 2465: Nařízení Rady (ES) č. 2465/96 ze dne 17. pro
since 1996 o přerušení hospodářských a finančních vztahů mezi
Evropským společenstvím a Irákem (Uř. věst. L 337, 27.12.1996, s. 1),
ve znění:

—

32002 R 1346: nařízení Radv (ES) č.
25.7.2002 (Úř. věst. L 197, 26.7.2002. s. 1).

1346/2002 ze

19. Latvija
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
BrTvibas iela 55
Riga
LV 1519
Tel: +371 7013101
Fax: +371 7280882
20. Lietuva
Lietuvos Respublikos úkio ministerija
Užsienio prekybos departamentas
Gedimino pr. 38/2

V příloze I se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:

„ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Tel: +420 22406 2720
Fax: +420 22422 1811"

dne

776
dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:
„ESTONSKO
Eesti Válisministeerium
Islandiváljak 1
15049 Tallinn
Tel: +372 6 317 100
Fax: +372 6 317 199"
dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:
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dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

„POLSKO

Ministerstvo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno - Traktatowy
AI.J. CH. Szucha 23
PL-00-580 Warszawa
Tel: (48 22) 523 93 48
Fax: (48 22) 523 91 29"

„KYPR
YnoupYno _£(úT.puc_tv
Acfexp. ílpoeSpiKoú Mryápou
1447 Aanuůoia
Tel: +357-22-300600
Fax: +357-22-661881
Mmistry of Foreign Affairs
Presidential Paláce Avenue
1447 Nicosia
Tel: +357-22-300600
Fax: +357-22-661881
YnoupYíio Eunopiou, Bioutrxaviac. Kai Touptouoú
YnripEoia Eunopiou
OSóc, ApaoúCou Ap. 6
1421 AEinciúoia
Tel: +357-22-867100
Fax: +357-22-375120
Ministry of Commerce, Industry and Tourism
6 Andreas Araouzos Street
1421 Nicosia
Tel: +357-22-867100
Fax: +357-22-375120
LOTYŠSKO
Latvijas Republikas Árlietu ministríja
Brivibas iela 36
Riga
LV 1395
Tel: (371) 7016201, (371) 2016207
Fax: (371) 7828121
LITVA
Lietuvos Respublikos užsienio reikalu mmisterija
J. Tumo-Vaižganto 2
LT-2600 Vilnius
i
Tel: 370 5 236 24 44 i
Fax: 370 5 231 30 90" j
dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

„SLOVINSKO

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Tel: +386 (1) 471 90 00
Fax: +386 (1) 251 55 16
http://www.bsi.si
Ministrstvo za zunanje zadeve
Prešernova 25
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 478 20 00
Fax: +386 1 478 23 47
http://www.gov.si/mzz/
SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebitela
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tel: +421 2 4854 2161
Fax: +421 2 4854 3116

Ministerstvo financií
Štefanovičova 5
Bratislava
Tel: +421 2 5958 2201
Fax: +421 2 5249 3531".

5.
31998 R 1705: Nařízení Rady (ES) č. 1705/98 ze dne 28. čer
vence 1998 o přerušení některých hospodářských vztahů s Angolou
s cílem přimět „Uniáo Nacionál para a Independencia Total de Angola"
(UNITA) ke splnění jejích závazků v mírovém procesu a o zrušení
nařízení Rady (ES) č. 2229/97 (Úř věst. 215,1.8.1998, s. 1), ve zněm:

„MAĎARSKO
Pénzúgyminisztérium
1051 Budapest
József nádor tér 2-4.
Tel: (36-1) 327 2100
Fax: (36-1) 318 2570

—

31999 R 0753: nařízení Komise (ES) č.
12.4.1999 (Úř. věst. L 98, 13.4.1999, s. 3),

753/1999 ze dne

—

32001 R 2231: nařízení Komise (ES) č. 2231/2001 ze dne
16.11.2001 (Úř. věst. L 301, 17.11.2001, s. 17),

—

32001 R 2536: nařízení Komise (ES) č. 2536/2001 ze dne
21.12.2001 (Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 70),

—

32002 R 0271: nařízení Komise (ES) č.
14.2.2002 (Úř. věst. L 45, 15.2.2002, s. 16),

271/2002 ze

—

32002 R 0689: nařízení Komise (ES) č.
22.4.2002 (Úř. věst. L 106, 23.4.2002, s. 8).

689/2002 ze dne

MALTA
Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Direttorat ta' 1-Affarijiet Multilaterali
Ministeru ta' 1-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Vallena
CMR 02
Tek +356 21 24 28 53
Fax: +356 21 25 15 20"

dne
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V příloze VIII se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají do seznamu
názvů a adres příslušných vnitrostátních orgánů uvedených v článcích
3 a 4 tyto údaje:

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

„MAĎARSKO

„ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo financí
Finanční analytický útvar
P.O. BOX 675
Jindřišská 14
111 21 Praha 1
Tel: +420 25704 4501
Fax: +420 25704 4502'

dále. mezi údaje pro Německo a Řecko:

„ESTONSKO

Eesti Válisministeerium
Jslandi váljak 1
15049 Tallinn
Tel: +372 6 317 100
Fax: +372 6 317 199

Zmrazení peněžních prostředků:
Finantsinspektsioon
Šakala 4
15030 Tallinn
Tel: +372 66 80 500
Fax: +372 66 80 501"

Kúlůgyminisztérium
1027 Budapcst
Bern rkp 47
Tel: +36-1-458 1000
Fax: +36-1-212 5918

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Direttorat ta' 1-Affarijiet Multilaterali
Ministeru ta" 1-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tel: +356 21 24 28 53
Fax: +356 21 25 15 20"

dále. mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

„POLSKO

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno - Traktatowy
Al. J. Ch. Szucha 23
PL-00-580 Warszawa
Tel: +48 22 523 93 48
Fax: +48 22 523 91 29"

dále. mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:
dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:
„KYPR
„SLOVINSKO
YnoupYtio EStoTEpiKÚv (Ministry of Foreign Affairs)
Presidential Paláce Avenue
1447 Nicosia
Tel: +357-22-300600
Fax: +357-22-661881

Ynoupyrio Epnopiou, Bioprrxaviac tetu Touptouoú
(Ministry of Commerce, Industry ani Tourism)
6 Andreas Araouzos Street
1421 Nicosia
Tel: +357-22-867100
Fax: +357-22-375120

LOTYŠSKO

Latvijas Republikas Árlietu ministrija
Brivíbas bulváris 36
Riga
LV 1395
Tel: +371 7016201
Fax: +371 7828121

LITVA

Lietuvos Respublikos užsienio reikaly ministerija
J. Tumo-Vaižganto 2
LT-2600 Vilnius
Tel: 370 5 236 24 44
Fax: 370 5 231 30 90"

Článek 3:
Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Tel: +386 (1) 471 90 00
Fax: +386 (1) 251 55 16
http://www.bsi.si/

Článek 4:
Ministrstvo za zunanje zadeve
Prešernova 25
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 478 20 00
Fax: +386 1 478 23 47
http://www.gov.si/mzz/

SLOVENSKO

Ministerstvo financií
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava

Ministerstvo hospodárstva
Mierová 19
827 15 Bratislava".
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6.
31999 R 1547: Nanzení Komise (ES) č. 1547/199.9 ze dne
12. července 1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle nařízení
Rady (EHS) č. 259/93 pro přepravu některých druhů odpadů do
některých zemí, na něž se nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39
v konečném znění (Úř. věst. L 185,17.7.1999, s. i ) , ve znění:

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:
„ESTONSKO

—

32000 R 0334: nanzení Komise (ES) č.
14.2.2000 (Úř. věst. L 41, 15.2.2000, s. 8),

334/2000 ze dne

Eesti Válisministeerium
Islandi váljak 1
15049 Tallinn
Tel: +372 6 317 100
Fax: +372 6 317 199

—

32000 R 0354: nanzení Komise (ES) č.
16.2.2000 (Úř. věst. L 45, 17.2.2000 s. 21),

354/2000 ze dne

Zmrazení peněžních prostředků:

32000 R 1208: nařízení Komise (ES) č. 1208/2000 ze dne
8.6.2000 (Úř. věst. L 138, 9.6.2000, s. 7),

—

32000 R 1552: nanzení Komise (ES) č. 1552/2000 ze dne
14.7.2000 (Úř. věst. L 176,15.7.2000, s. 27),

Finantsinspektsioon
Šakala 4
15030 Tallinn
Tel: (372) 66 80 500
Fax: (372) 66 80 501"
dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:
„KYPR

—

—

32001 R 1800: nařízení Komise (ES) č. 1800/2001 ze dne
13.9.2001 (Úř. věst. L 244, 14.9.2001, s. 19),

32001 R 2243: nařízení Komise (ES) č. 2243/2001 ze dne
16.11.2001 (Úř. věsL L 303, 20.11.2001, s. 11).

a)

V příloze A se zrušují údaje pro Kypr, Maďarsko a Polsko.

b)

V příloze B se zrušují údaje pro Litvu, Maltu a Slovensko.

YjIOUpYEÍO E&dTEpiKÚV
Aewp. ITpoeSpiKoů MEvápou
1447 AeuKtúoia
Tel: +357-22-300600
Fax: +357-22-661881
Ministry of Foreign Affairs
Presidential Paláce Avenue
1447 Nicosia
Tel: +357-22-300600
Fax: +357-22-661881
LOTYŠSKO

c)

V příloze C se zrušuje údaj pro Lotyšsko.

d)

V příloze D se zrušují údaje pro Kypr, Estonsko, Litvu, Slovensko
a Slovinsko.

7.
32000 R 1081: jNařízení Rady (ES) č. 1081/2000 ze dne
22. května 2000, kterýn| se zakazuje prodej, dodávky a vývoz výzbroje
do Barmy/Myanmaru, která by mohla být použita k vnitřní represi
nebo terorismu, a kterýbi se zmrazují prostředky určitých osob, které
jsou spojeny s významnými vládními funkcemi v této zemi (Úř. věst. L
122, 24.5.2000, s. 29), ve zněm:

—

32002 R 1883: nařízení Komise (ES) č. 1883/2002 ze dne
22.10.2002 (Úř. věst. L 285, 23.10.2002, s. 17).

Latvijas Republikas Árlietu ministríja
BňvTbas iela 36
Riga
LV 1395
Tel: (371) 7016201, (371) 2016207
Fax: (371) 7828121
LITVA
Lietuvos Respublikoš užsienio reikalu ministerija
J. Tumo-Vaižganto 2
LT-2600 Vilnius
Tel: 370 5 236 24 44
Fax: 370 5 231 30 90
Lietuvos Respublikoš úkio ministerija
Gedimino pr. 38/2
LT-2600 Vilnius
Tel: +370 5 262 94 12

V příloze III se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:
Fax: +370 5 262 39 74"
„ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo financí
Finanční analytický útvar
P.O. BOX 675 Jindřišská 14
111 21 Praha 1
Tel: +420 25704 4501
Fax: +420 25704 4502"

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:
„MAĎARSKO
Pénzůgyminisztérium
1051 Budapest
József nádor tér 2-4.
Tel: (36-1) 327 2100
Fax: (36-1) 318 2570

23.9.2003
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MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Direttorat ta' 1-Affarijiet Multilaterali
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tel: +356 21 24 28 53
Fax: +356 21 25 15 20'

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

„POLSKO

V příloze II se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají do seznamu
příslušných orgánů uvedených v čl. 2 odst. 2 a článcích 3 a 4 tyto
údaje:
„ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo financí
Finanční analytický útvar
P.O. BOX 675
jindřišská 14
111 21 Praha 1
Tel: +420 2 57044501
Fax: +420 2 57044502"
dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:
„ESTONSKO

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno - Traktatowv
Al. J. CH. Szucha 23
PL-OO-580 Warszawa
Tel: (48 22) 523 93 48
Fax: (48 22) 523 91 29"

dále. mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

Finantsinspektsioon
Šakala 4
15030 Tallinn
Tel: +372 66 80 500
Fax: +372 66 80 501"
dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:
„KYPR

„SLOVINSKO
YTIOUPYEÍO E£u)TEpiKu)V

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Tel: +386 (1) 471 90 00
Fax: +386 (1) 251 55 15
http://www.bsi.si

Ministrstvo za zunanje zadeve
Prešernova 25
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 478 20 00
Fax: +386 1 478 23 47
http://www.gov.si/mzz/

Acdxpópoc; Ilpoe&piKoú Mryópou
1447 AtuKuoia
(Ministry of Foreign Affairs
Presidential Paláce Avenue
1447 Nicosia)
Tel: +357-22-300600
Fax: +357-22-661881
rrAtKÓc EioavYCAČac, xr|<; AnuoKpariax;
08óc ATIFAXI] Ap. 1

1403 AEUKujaia
(Attorney General of the Republic
1 Apellis Street
1403 Nicosia)
Tel: +357-22-889100
Fax: +357-22-665080

SLOVENSKO
LOTYŠSKO
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochrany sporrebiteia
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tel: +421 2 4854 2161
Fax: +421 2 4854 3116

Ministerstvo financií
Štefanovičova 5
Bratislava
Tel: +421 2 5958 2201
Fax: +421 2 5249 3531".

8.
32000 R 2488: Nařízení Rady (ES) č. 2488/2000 ze dne
10. listopadu 2000 o zachování zmrazení peněžních prostředků
v souvislosti s panem Milosevičem a osobami s ním spojenými
a o zrušení nařízení (ES) č. 1294/1999 a nařízení (ES) č. 607/2000
a článku 2 nařízení (ES) č. 926/98 (Úř. věst. L 287, 14.11.2000, s. 19),
ve znění:

—

32001 R 1205: nařízení Komise (ES) č. 1205/2001 ze dne
19.6.2001 (Úř. věst. L 163, 20.6.2001, s. 14).

779

Latvijas Republikas Árlietu ministrija
Brivíbas bulváris 36
Riga
LV 1395
Tel: +371 7016201
Fax: +371 7828121
LITVA
Lietuvos Respublikos užsienio reikalu. ministerija
J. Tumo-Vaižganto 2
LT-2600 Vilnius
Tel: +370 5 236 24 44
Fax: +370 5 231 30 90"
dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:
„MAĎARSKO
Pénzůgyminisztérium
József nádor tér 2-4.
1051 Budapest
Tel: +36-1-327 2100
Fax: +36-1-318 2570

Úřední věstník Evropské unie
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b)

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Direttorat ta' 1-Affarijiet Multilaterali
Ministeru ta' 1-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tel: +356 21 24 28 53
Fax: +356 21 25 15 20"

23.9.2003

V kapitole III bod 34 písm. b) přílohy se bod 5 nahrazuje tímto:

„5. bez ohledu na zařazení zemí, které jsou nebo nejsou způsobilé
k přijetí vázané pomoci, vztahuje se na vázanou pomoc ve
prospěch Bulharska a Rumunska po dobu své účinnosti
dohoda účastníků, že se budou snažit vyvarovat takových
úvěrů jiných než ve formě přímých darů, potravinové pomoci
a humanitární pomoci. Ministři OECD potvrdili tuto zásadu
v červnu 1991 (*).

(*) Bez ohledu na zařazení zemí, které jsou či nejsou způsobilé
k přijetí vázané pomoci, vztahuje se na vázanou pomoc ve
prospěch Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny dohoda
účastníků, že se budou snažit vyvarovat takových úvěrů jiných
než ve formě přímých darů, potravinové pomoci a humanitární
pomoci. O prodloužení této dohody se rozhoduje každoročně,
zpravidla ve čtvrtém čtvrtletí roku.

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

-POLSKO

Ministerstvo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno - Traktatowy
Al. J. Ch. Szucha 23
PL-00-580 Warszawa
Tel: +48 22 523 93 48
Fax: +48 22 523 91 29"

Pro účely .měkkého zákazu' lze vyřazení jaderné elektrárny
z provozu z nouzových nebo bezpečnostních důvodů považo
vat za .humanitární pomoc'."

c)

V příloze I přílohy se v kapitole I bod 1 nahrazuje tímto:

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:
„1. Účast
„SLOVINSKO
Účastník}' odvětvového ujednání jsou Austrálie, Evropské spole
čenství (které zahrnuje tyto země: Belgie, Česká republika, Dánsko,
Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko,
Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo. Nizozemsko. Polsko.
Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené krá
lovství, Španělsko a Švédsko), Japonsko, Korea a Norsko."

ČI. 2 odst. 2 a Článek 3:
Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
TeL +386 (1) 471 90 00
Fax: +386 (1) 251 55 16
http://www.bsi.si

10.
32001 R 2501: Nařízení Rady (ES) č. 2501/2001 ze dne
10. prosince 2001 o uplatňování systému všeobecných celních prefe
rencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004 (Úř. věst. L
346, 31.12.2001, s. 1).

SLOVENSKO

V příloze 1 se v seznamu zrušuje údaj pro Kypr.

Ministerstvo financií
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
Tel: +421 2 5958 2201
Fax: +421 2 5249 3531".

11.
32001 R 2580: Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne
27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených
proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu
(Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 70).

1

9.
32001 D 0076: Rozhodnutí Rady č. 2001/76/ES ze dne 22. pro
since 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí ze dne 4. dubna 1978
o uplatňování některých zásad v oblasti úředně podporovaných
vývozních úvěrů (Úř. věst. L 32, 2.2.2001, s. 1), ve znění:

—

a)

32002 D 0634: rozhodnutí Komise 2002/634/ES
22.7.2002 (Úř. věst. L 206, 3.8.2002, s. 16).

ze

V příloze se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají do seznamu
příslušných orgánů uvedeného v článcích 3, 4 a 5 tyto údaje:

dne

V kapitole I bodě 1 přílohy se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a) Účastníky této dohody jsou Austrálie, Evropské společenství
(které zahrnuje tyto země: Belgie, Česká republika, Dánsko,
Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko,
Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo,
Nizozemsko,
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko,
Spojené království, Španělsko a Švédsko). Japonsko, Kanada,
Korea, Norsko, Nový Zéland, Spojené státy a Švýcarsko;".

„ČESKÁ REPUBLIKA

Policejní prezídium
Strojnická 27
170 89 Praha 7
Tel: +420 97483 4351
Fax: +420 9748 3 4700
e-mail: sekretpp@mvcr.cz"

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

Úřední věstník Evropské unie
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„ESTONSKO
Eesti Válisministeerium
Islandi váljak 1
15049 Tallinn
Tel +372 6 317 100
Fax +372 6 317 199
Finantsinspektsioon
Šakala 4
15030 Tallinn
Tel: +372 66 80 500
Fax: +372 66 80 501"
dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:
„KYPR
Ministry of Foreign Affairs
Presidential Paláce Avenue
1447 Nicosia
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Pénzůgyminisztérium
József nádor tér 2-4.
1051 Budapest
Tel: +36-1-327 2100
Fax: +36-1- 318 2570

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonij:et
Direttorat ta' 1-Affarijiet Multilaterali
Ministeru ta' 1-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tel: +356-21-24 28 53
Fax: +356-21-25 15 20"

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

„POLSKO
YnoupYcio E&i)TEpiK<I)v
Acuipópoc npoEŠpiKoú MFyápou
1447 AEUKtooia
Tel: +35-22-300600
Fax: +357-22-661881
Unit for Combating Money Laundering
1 Apellis Street
1403 Nicosia

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno - Traktatowy
Al. J. Ch. Szucha 23
PL-OO-580 Warszawa
Tel: +48 22 523 93 48
Fax: +48 22 523 91 29"

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:
Mová&a KaTaroXÉurjoT|c AoiKnuáruv ZuvKÓAuifinc (MOKAZ)

06óc

ATTEXAT) Ap.

1403

AEUKUMJÍQ

1

Tel: +357-22-889100
Fax: +35^-22-665080
E-mail: mokas(?cvtanet.<:om.cy
Coordinating Body for Combating Terrorism
1 Apellis Street
1403 Nicosia
ZuvtovioTiKÓ Zupa Evavtiov Tne TppuoKpariac
OSóc ATtfAXř| Ap. 1
1403 AEUKiooia

„SLOVINSKO

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Tel: +386 (1) 471 90 00
Fax: +386 (1) 251 55 16
http://www.bsi.si

SLOVENSKO

Tel: + 3 5 7 - 2 2 - 8 8 9 1 0 0

Fax: +357-22-665080

Ministerstvo financů

Štefanovičova 5
LOTYŠSKO
Latvijas Republikas Arlietu ministrija
Brívibas bulváris 36
Riga
LV 1395
Tel: +371 7016201
Fax: +371 7828121

817 82 Bratislava
Tel: +421 2 5958 2201
Fax: +421 2 5249 3531

Ministerstvo vnútra
.Pribinova 2
812 72 Bratislava
Tel: +421 2 5292 3659
Fax: +421 2 5296 7746"

LITVA
Lietuvos Respublikos užsienio reikalu ministerija
J. Tumo-Vaižganto 2
LT-2600 Vilnius
Tel: +370 5 236 24 44
Fax: +370 5 231 30 90'
dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:
„MAĎARSKO

12.
32002 R 0076: Nařízení Komise (ES) č. 76/200 2 ze dne
17. ledna 2002 o předběžném dohledu Společenství nad dovozem
některých výrobků ze železa a oceli, na které se vztahuje Smlouva
o ESUO a Smlouva o ES a které pocházejí z některých třetích zemí
(Úř. věst. L 16, 18.1.2002, s. 3). ve znění:

—

32002 R 1337: nařízení Komise (ES) č. 1337/2002 ze dne
24.7.2002 (Úř. věst. L 195. 24.7.2002. s. 25).
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V příloze se název nahrazuje tímto názvem:
JWLOHA
LIŠTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

23.9.2003

Ynoupyrio Epnoptou, Bioum^ctviac KCU Toupiouoú
Ynr)peoia Epnoptou
05oc ApaoúCou Ap. 6
1421 AEUKuoia
Tel: +357-22-867100
Fax: +357-22-375120

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH O R G Á N Ů
LATVIJA
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÁNDIGEN BEHÓRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
RIIKLIKE PÁDEVATE ASUTUSTE NIMEKIRI
AIEY0YNZEIZ
MEAON

TQN

APXQN EKAOIHX

AAEION TQN

KPATQN

Latvijas Republikas Ekonomikas -ministrija
Brívibaš iela 55
Riga
LV - 1519
Tel: (371) 7013101
Fax: (371) 7280882

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORTTIES

LIETUVA

LISTE DES AUTORfTÉS NATIONALES COMPETENTES

Lietuvos Respublikos úkio ministerija
Užsienio prekybos departamentas
Gedimino pr. 38/2
LT-2600 Vilnius
Tel: +370 5 262 50 30
Fax: +370 5 262 39 74"

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI
VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS
ATSAKINGU NAQONALINIU INSTITUCIjy SARAŠAS

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

A Z ILLETÉKES NEMZETI H A T Ó S Á G O K LISTÁJA
LIŠTA TA' L-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

„MAGYAROSZÁG

LIJST VAN BEVOEGDĚ NATIONALE INSTANTIES

Gazdasági és Kózlekedési Minisztérium

SEZNAM PR1STOJNM NACIONALNIH ORGANOV

Engedélyezési és Kozigazgatási Hivatal
Engedélyezési Fóosztály
1024 Budapest
Margit kórút 85.
Tel: 36-1) 336-7300
Fax: (36-1) 336-7302

ZOZNAM PŘÍSLUŠNÝCH STATNÝCH O R G Á N O V

MALTA

LIŠTA WLAŠCIWYCH O R G A N Ó W KRAJOWYCH
LIŠTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA
SISTA
FÓRTECKNING
TER".
b)

KANSALLISISTA

ÓVER BEHÓRIGA

NATIONELLA

VIRANOMAI-

MYNDIGHE-

V příloze se pod nadpisem „Seznam příslušných vnitrostátních
orgánů" mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:
i
„ČESKÁ REPUBLIKA!
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
110 15 Praha 1
TeL +420 22406 2720
Fax: +420 22422 1811"
dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:
„EESTI
Eesti Tolliamet
Lókke 5
15175 Tallinn
,
Tek +372 6 967 72Í
Fax: +372 6 967 727"
dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:
„KYTIPOX

Divižjoni ghall-Kummerč
Servizzi Kummerčjali
Lascaris
Valletta CMR02
Tel: +356 25690214
Fax: +356 25690299"
dále. mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:
„POLSKA
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
Departament Administrowania Obrotem Towarami i Ushigami
Plac Trzech Krzyžy 3/5
00-507 Warszawa
Fax: +48 22 693 40 21
Tel: +48 22 693 55 53 / +48 22 693 55 72"
dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:
„SLOVENIJA
Ministrstvo za gospodarstvo
Področje ekonomskih odnosov s tujino
Kotníková 5
SI -1000 Ljubljana
Tel: +386 1 478 3521
Fax: +386 1 478 3611

23.9.2003
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SLOVENSKO

110 15 Praha 1
Tel: +420 22406 2720
Fax: +420 22422 1811"

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebitela
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tel: +421 2 4854 2161
Fax: +421 2 4854 3116"

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

„EESTI

13.
32002 R 0152: Nanzení Rady (ES) č. 152/2002 ze dne
21. ledna 2002 o vývozu některých výrobků ESUO a ES z oceli
z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie do Evropského společenství
(systém dvojité kontroly) a o zrušení nařízení (ES) č. 190/98 (Úř. věst.
L'25, 29.1.2002. s. 1 ) . '
a)

V příloze III se název nahrazuje tímto názvem:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Kaubandusosakond
Váliskaubanduspoliitika talitus
Harju 11
15072 Tallinn
Tel: +372 6 256 342
Fax: +372 6 313 660
E-Mail: kantselei@mkm.ee

„PŘÍLOHA III
LIŠTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH O R G Á N Ů
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÁNDIGEN BEHÓRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
R1IKL1KE PÁDEVATE ASUTUSTE NIMEKIRI
AIEY0YNZEIZ
MEAQN

TQN

APXQN EKAOZHZ

Eesti Tolliamet
Lókke 5
15175 Tallinn
Tel: +372 6 967 722
Fax: +372 6 967 727"

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

„KYnPOI

AAEIQN TQN

KPATQN

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTOR.TÉS NATIONALES COMPETENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI
VALSTU KOMPETENTO IESTÁŽU SARAKSTS

YTtoupyrio Eptiopiou, Biopny^aviar; KÍII Touptopoú
(Ministry of Commerce, Industry and Tourism)
Ynqpcoia Euitopiou
O&óc ApaoúCou Ap. 6
1421 AnjKwoia
Tel: +357-22-867100
Fax: +357-22-375120

LATVIJA

ATSAKINGLI NACIONALINIU INSTITUCIJU SA.RAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LIŠTA TA" L-AWTCRITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LIŠTA WLASCIWYCH O R G A N Ó W KRAJOWYCH

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Brivíbas iela 55
Riga
LV 1519
Tel: +371 7013101
Fax: +371 7280882

LIETUVA

LIŠTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
SEZNAM PRISTOJMH NACIONALNIH ORGANOV
ZOZNAM PŘÍSLUŠNÝCH STATNÝCH O R G Á N O V
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA
SISTA
FÓRTECKNING
TER".

KANSALLISISTA

ÓVER BEHÓRIGA NATIONELLA

YTRANOMAI-

MYNDIGHE-

Lietuvos Respublikoš úkio ministerija
Užsienio prekybos departamentas
Gedimiňo pr. 38/2
LT-2600 Vilnius
Tel: +370 5 262 50 30
Fax: +370 5 26 2 3 9 74"

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

„MAGYAROSZAG
b)

V příloze III se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:
„ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32

Gazdasági és Kózlekedési Minisztérium
Engedélyezési és Kózigazgatási Hivatal
Engedélyezési Fóosztály
Margit kórút 85.
1024 Budapest
Tel: +36-1 336-7300
Fax: +36-1 336-7302
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MALTA

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:
„ESTONSKO

Divižjoni ghaU-Kumrnerč
Servizzi Kummerčjali
Lascarís
Valletta CMR02
Tel: +356 25690214
Fax: +356 25690299"

Eesti Válisministeerium
Islandi váljak 1
15049 Tallinn
Tel: +372 6 317 100
Fax: +372 6 317 199

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:
„POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej
Departament Administrowania Obrotem Towarami i Ushtgami
Plac Trzech Krzyžy 3/5
00-507 Warszawa
Tel: +48 22 628 55 53 / +48 22 693 4021
Fax: +48 22 693 40 22 / +48 22 693 55 53 / +48 22 693 5572"

„SLOVENIJA

„KYPR

Ynoupycio E&urcpucojv
Aeoxp. npocSpiKOÚ Meyópou
1447 AcuKUoia
Tel: +357-22-300600
Fax: +357-22-661881

Ministrstvo za gospodarstvo
Področje ekonomskih odnosov s tujino
Kotníková 5
SI -1000 Ljubljana
Tel: +386 1 478 3521
Fax: +386 1 478 3611

LOTYŠSKO

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sekcia. obchodných vzťahov a ochrany spotrebitela
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tet +421 2 4854 2161
Fax: +421 2 4854 3116".
14.
32002 R 0310:: Nařízení Rady (ES) č. 310/2002 ze dne
18. února 2002 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
(Úř. věst L 50. 21.2.2002, % 4), ve zněm:
i

32002 R 1224: nlhzení Komise (ES) 6
8.7.2002 (Úř. věst. L 179, 9.7.2002, s. 10),

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

Ministry of Foreign Affairs
Presidential Paláce Avenue
1447 Nicosia
Tel: +357-22-300600
Fax: +357-22-661881

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

—

Finantsinspektsioon
Šakala 4
15030 Tallinn
Tel: +372 66 80 500
Fax: +372 66 80 501"

1224/2002 ze dne

Latvijas Republikas Árlietu ministrija
Brivíbas iela 36
Riga
LV 1395
Tel: (371) 7016201, (371) 7016207
Fax: (371) 7828121
LITVA
Lietuvos Respublikos užsienio reikaly ministerija
J. Tumo-Vaižganto 2
LT-2600 Vilnius
Tel: 370 5 236 24 44
Fax: 370 5 231 30 90"

!

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:
—

32002 R 1345: nanzení Komise (ES) č. 1345/2002 ze dne
24.7.2002 (Úř. věst. L 196, 25.7.2002, s. 28),

—

32002 R 1643: nanzení Komise (ES) č. 1643/2002 ze dne
13.9.2002 (Úř. věst. L 247. 14.9.2002, s. 22).

V příloze III se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:

„MAĎARSKO
Pénzúgyminisztérium
1051 Budapest
József nádor tér 2-4.
Tel: (36-1) 327 2100
Fax: (36-1) 318 2570
MALTA

„ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo financí
Finanční analytický útvar
P.O. BOX 675
Jindřišská 14
111 21 Praha 1
Tel: +420 25704 4501
Fax: +420 25704 4502"

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Direttorat ta' 1-Affarijiet Multilaterali
Ministeru ta' 1-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tel: +356 21 24 28 53
Fax: +356 21 25 15 20"

23.9.2003
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dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

LV = Lotyšsko

.POLSKO

LT = Litva
LU = Lucembursko

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno - Traktatowy
AI. J. CH. Szucha 23
PL-OO-580 Warszawa
Tel: (48 22) 523 93 48
Fax: (48 22) 523 91 29"

HU = Maďarsko
MT = Malta
NL = Nizozemsko
AT = Rakousko

dále. mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

PL = Polsko
-SLOVINSKO
PT = Portugalsko
Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Tel: +386 (1) 471 90 00
Fax: +386 (1) 251 55 15
http://www.bsi.si

SI

= Slovinsko

SK = Slovensko
FI

= Finsko

SE = Švédsko
Ministrstvo za zunanje zadeve
Prešernova 25
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 478 20 00
Fax: +386 1 478 23 4^
http://www.gov.si/mzz/

GB = Spojené království".
b)

V příloze II se nadpis seznamu příslušných orgánů členských států
nahrazuje tímto:
„LIŠTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SLOVENSKO
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH O R G Á N Ů
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sekcia obchodných vzť_hov a ochrany spotrebitela
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tel: +421 2 4854 2161
Fax: +421 2 4854 3116'.
15.
32002 D 0602: Rozhodnutí Komise 2002/602/ESUO ze dne
8. července 2002 o uplatňování některých omezení na dovoz
některých výrobků z oceli z Ruské federace (Úř. věst. L 195.
24.7.2002, s.' 38)
a)

V části III článku 1_ bodě 6 přílohy II se druhá odrážka nahrazuje
tímto:
„ — dvě písmena označující členský stát plánovaného určení takto:

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÁNDIGEN BEHÓRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
RIIKLIKE PÁDEVATE ASUTUSTE NIMEKIR1
AIEY0YNIEIZ
MEAC.N

TQN

APXGN EKAOZHI

AAEIQN TfiN

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPETENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI ALTORITÁ NAZIONALI
VALSTU KOMPETENTO IESTÁŽU SARAKSTS

BE = Belgie

ATSAKINGU NACIONALINIU INSTITUCIJU SA.RAŠAS

CZ = Česká republika

AZ ILLETÉKES NEMZETI H A T Ó S Á G O K LISTÁJA

DK

LIŠTA TA' L-AWTORITAjIET KOMPETENTI NAZZJONALI

Dánsko

DE = Německo

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

EE

LIŠTA WLASCIWYCH O R G A N Ó W KRAJOWYCH

Estonsko

EL = Řecko

LIŠTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ES = Španělsko

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

FR = Francie

ZOZNAM PŘÍSLUŠNÝCH STATNÝCH O R G Á N O V

IE

Irsko

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA
SISTA

IT

= Itálie

CY = Kypr

KPATQN

FÓRTECKNING
TER".

ÓVER

KANSALLISISTA

BEHÓRIGA

NATIONELLA

VIRANOMAI-

MYNDIGHE-
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V příloze II se do seznamu příslušných orgánů členských států
mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:

23.9.2003

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:
„POLSKA

„ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej
Departament Administrowania Obratem Towarami i Ushigami
Plac Trzech Krzyžy 3/5
00-507 Warszawa

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Fax: +420 22422 1811"

Fax: +48 22 628 55 53 / +48 22 693 40 21
Tel: +48 22 693 40 22 / +48 22 693 55 53 / +48 22 693 55
72"

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:
dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:
„EESTI
„SLOVENIJA
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeríum
Ministrstvo za gospodarstvo

Hanu 11
15072 Tallinn
Fax +372 6 313 660"

Področje ekonomskih odnosov s tujino
Komikova 5
SI -1000 Ljubljana
Fax: +386 1 478 3611

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

SLOVENSKO

„KYTIPOZ

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebitela
Mierová 19
Bratislava
Tel: +421 2 48542161

YTroupvrio Eunopiou, Btourftctviac KOI Touptouoú
YnT]pfxria Eunopiou
08óc AvSpÍÉu Apaoú£ou Ap. 6
1421 AcuKíiKTta
Fax: +357-22-375120

Fax: +21 2 4 8 5 4

3116"

LATVIJA
Latvijas Republikas Ekonomikas ministríja
Brivibas iela 55
Riga
LV 1519
Fax +371 7280882
LIETUVA

16.
32002 R 0881: Nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne
27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření
namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou
bin Ládinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES)
č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do
Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků
a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu (Úř. věst. L 139,
29.5.2002, s. 9). ve znění:

—

32002 R 0951: nařízení Komise (ES) č.
3.6.2002 (Úř. věst. L 145, 4.6.2002. s. 14).

951/2002 ze

dne

Lietuvos Respublikos ukio ministerija
Užsienio prekybos departamentas
Gedimino pr. 38/2
LT-2600 Vilnius

V příloze II se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají do „Seznamu
příslušných orgánů uvedených v čl. 5" tyto údaje:.

Fax: +370 5 262 39 74"

„ČESKÁ REPUBLIKA

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

Ministerstvo financí
Finanční analvtickv útvar
P.O. BOX 675
Jindřišská 14
111 21 Praha 1
Tel: +420 2 57044501
Fax: +420 2 57044502"

„MAGYAROSZÁG
Gazdasági és Kózlekedési Minisztérium
Engedélyezési és Kózigazgatási Hivatal
Engedélyezési Fóosztály
Margit kórút 85.
1024 Budapest

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

Tel: +36-1 336-7300Fax: +36-1 336-7302

„ESTONSKO

MALTA

Eesti Válisministeerium
Islandi váljak 1
15049 Tallinn
Tel: +372 6 317 100
Fax: +372 6 317 199

Divižjoni ghall-Kummerč
Servizzi Kummerčjali
Lascaris
Valletta CMR02
Fax: +356 25690299"

23.9.2003
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Zmrazení peněžních prostředků:

MALTA

Finantsinspektsioon
Šakala 4
15030 Tallinn
Tel: +372 66 80 500
Fax: +372 66 80 501"

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Direttorat ta' 1-Affarijiet Multilaterali

dále. mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:
„CYPRUS

Ministry of Foreign Affars
Presidential Paláce Avenue
1447 Nicosia

787

Ministeru ta' 1-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tel: +356 21 24 28 53
Fax: +356 21 25 15 20"

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:
„POLSKO

YnoupY-io Kt-TfpiKióv
AetiHpópoc ripoc&piKoij Mrvápou
1447 AcuKtooia
Tel: +357-22-300600
Fax: +357-22-661881

Unit for Combating Money Laundering
1 Apellis Street
1403 Nicosia

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno - Traktatowy
A I . J. Ch. Szucha23
PL-00-580 Warszawa
Tel: +48 22 523 93 48
Fax: +48 22 523 91 29"

dále. mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:
„SLOVINSKO

Mová&a KaT_7.o\éunor|c A&.Knuáriuv IuvKaA.ui|jr|c; (MOKAZ)
O&óq AŤTEWIÍ Ap.l
1403 AfUKtooia

Tel: +357-22-889100
Fax: +357-22-665080
E-mail: mokasíPcytanet.com.cy

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Tel: +386 1 471 90 00
Fax: +386 1 251 55 16
http://www.bsi.si

LOTYŠSKO

Latvijas Republikas Árlietu ministři ja
Brivíbas bulváris 36
Riga
LV 1395
Tel: + 571 ^016201

Ministrstvo za zunanje zadeve
Prešernova 25
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 478 20 00
Fax: +386 1 478 23 47
http://www.gov.si/mzz/

Fax: +371 ~828121

LITVA

Lietuvos Respublikos užsienio reikalu ministerija
J. Tumo-Vaížganto 2
LT-2600 Vilnius
Tel: +370 5 236 24 44
Fax: +370 5 231 30 9 0 '

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:
„MAĎARSKO

Kůlůgyminisztérium
1027 Budapest
Bern rkp 47
Tel: +361 458 1000
Fax: +361 212 5918

SLOVENSKO

Ministerstvo financií
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
Tel: +421 2 5958 2201
Fax: +421 2 5249 3531

Ministerstvo hospodárstva
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tel: +421 2 4854 1421
Fax: +421 2 4342 3949".

17.
32002 R 1318: Nařízení Rady (ES) č. 1318/2002 ze dne 22. čer
vence 2002 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii (Úř. věst.
L 194, 23.7.2002, s. 1)
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V příloze I se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:

„ČESKA REPUBLIKA

Ministerstvo financí České republiky
Sekretariát náměstkyně ministra zodpovědné za daňovou a celní oblast
Letenská 15
118 01 Praha 1
Tel: +420 25704 2526
Fax: +420 25704 2400

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Tel: +420 22406 2720
Fax: +420 22422 1811"

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:
„ESTONSKO

Eesti Válisministeerium
Islandi váhak 1
15049 Tallinn
Tel: +372 6 317 200
Fax: +372 6 317 288"

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:
„KYPR

Ynoupvrio F4u>TcpiK(!)v
Attixp. npot&piKoťj Mcvápou
1447 AeuttiKria
Tel: +357-22-300600
Fax: +357-22-661881

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:
„MAĎARSKO

Gazdasági és Kózlekedési Minisztérium
Engedélyezési és Kózigazgatási Hivatal
Engedélyezési Fóosztály
Margit kórút 85.
1024 Budapest
Tel: (36-1) 336 7300
Fax: (36-1) 336 7302

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Direttorat ta' 1-Affarijiet Muhilaterali
Ministeru ta' 1-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tel: +356 21 24 28 53
Fax: +356 21 25 15 20"

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:
„POLSKO

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno - Traktatowy
Al. J. CH. Szucha 23
PL-OO-580 Warszawa
Tel: (48 22) 523 93 48
Fax: (48 22) 523 91 29"

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:
„SLOVINSKO

Ministry of Foreign Affairs
Presidential Paláce Avenue
1447 Nicosia
Tel: +357-22-300600
Fax +357-22-661881

LOTYŠSKO

Latvijas Republikas Árlietu ministrija
Brivíbas iela 36
Riga
LV 1395
Tel: (371) 7016201, (371) 2016207
Fax: (371) 7828121

Ministrstvo za zunanje zadeve
Prešernova 25
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 478 20 00
Fax: +386 1 478 23 47
http://www.gov.si/mzz/

SLOVENSKO

LITVA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotřebitel
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tel: +421 2 4854 2161
Fax: +421 24854 3116

Lietuvos Respublikoš užsienio reikalu. ministerija
J.Tumo-Vaižganto 2
LT-2600 Vilnius
Tel: 370 5 236 24 44
Fax: 370 5 231 30 90"

Ministerstvo financií
Štefanovičova 5
Bratislava
Tel: +421 2 5958 2201
Fax: +421 2 5249 3531*

23.9.2003

23.9.2003
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21. S P O L E Č N Á Z A H R A N I Č N Í A B E Z P E Č N O S T N Í P O L I T I K A
vántartási szám (12) A kiadó tisztviseló aláírása (13) A kiállító
hivatal pecsétje

1.
41996 D 0409: Rozhodnutí 96/409/SZBP zástupců vlád
členských států, zasecajících v Radě, ze dne 25. června 1996
o zavedení náhradního cestovního dokladu (Úř. věst. L 168, 6.7.1996,
s. 4).

a)

(1) Kunjom (2) Isem (3) Data tat-twelid (4) Post tat-twelid (5) Tul
(6) Čiťtadinanza (7) Firma ta' min inhariglu d-dokument (8) Ghal
vjaggwiehed minn - via (9) Data ta' 1-eghluq (10) Data tal-hrug(ll)
Numru tar-registrazzjoni (12) Firma ta' 1-Uffiččjal li hareg id-dokument (13) Timbru ta' 1-Awtoritá li harget id-dokument

V příloze I se za slova „BILAGE I" doplňují slova:

„PŘÍLOHA 1 — I LISA — I PIELIKUMS — I PRIEDAS -r- I.
MELLÉKLET — ANNESS I — ZAtACZNIK 1 — PRILOGA 1 —
PŘÍLOHA I"

b)

(1) Nazwisko (2) Imiona (3) Data urodzenia (4) Miejsce urodzenia
(5) Wzrost (6) Obywatelstwo (7) Podpis posiadacza (8) Na podróž
do - przez (9) Data uph/wu wažnošci 10) Data wydania (11)
Numer w rejestrze (12) Podpis urzednika wydajacego dokument
(13) Pieczeč organu wydajacego dokument

V příloze I se za slova „EUROPEISKA UNIONEN" doplňují slova:

„EVROPSKÁ UNIE. EUROOPA LIIT, EIROPAS SAVIENlBA, EUROPOS SAJUNGA. EURÓPAI UNIÓ, UNJONI EWROPEA. UNIA
EUROPEJSKA. EVROPSKÁ UNIJA. EURÓPSKA ÚNIA"

c)

V příloze 1 se 2a slova „PROVISORISKT
doplňují slova:

(1) Priimek (2) Ime(na) (3) Datum rojstva (4) Kraj rojstva (5)
Tělesna višina (6) Državljanstvo (7) Podpis imetnika (8) Za eno
potovanje do — preko (9) Datum izteka veljavnosti (10) Datum
izdaje (11) Registrska številka (12) Podpis uradne osebe (13) Pečat
organa

RESEDOKUMENT"

„NÁHRADNÍ CESTOVNÍ DOKLAD. TAGASIPÓÓRDUMtSTUNNISTUS. ATGRIEŠANÁS APLIECÍBA. LAIKINASIS KELIONÉS DOKUMENTAS. IDEIGLENES ÚTIOKMÁNY. DOKUMENT TA' EMERGENZA
GHALL-IWJAGGAR.
TYMCZASOWY
DOKUMENT
PODRÓŽY, POTNA LISTINA ZA VRNITEV, CESTOVNÝ PREUKAZ"

d)

V příloze I se za slovo „ORDLISTA" doplňují slova:

„ÚDAJE/SÓNASTIK, SK.MDROJUMS/JRAŠAI/KITÓLTÉSI
TATÓ/GLOSSARJU/OBJAŠNIENIA/KAZALO/ÚDAJE".

(1) Priezvisko, (2) Meno (3) Datum narodenia (4) Miesto narodenia
(5) Výška (6) Štátna příslušnost' (7) Podpis držitela (8) Na jednu
cestu do — cez (9) Datum platnosti (10) Datum vydania (11)
Registračné číslo (12) Podpis vydávajúceho (13) Pečiatka vydávajúceho".

f)

V odstavci 3 přílohy III se seznam uvedený za slovy „jak je uve
deno níže" nahrazuje novým seznamem, který zní:

ÚTMU„Belgie

e)

B

—

[OOOOO]

CZ

—

[OOOOO]

DK

—

[OOOOO]

Německo

D

—

[00000]

Estonsko

EE

Řecko

GR

—

[OOOOO]

Španělsko

E

—

[OOOOO]

V příloze I se za slova .(13) Utfárdande myndighets stámpel"
doplňují slova:
Česká republika
„(1) Příjmení (2) Jméno (3) Datum narození (4) Místo narození (5)
Výška (6) Státní příslušnost (7) Podpis držitele (8) Pro jednu cestu
do... přes... (9) Platnost do (10) Datum vydání (11) Evidenční číslo
(12)
o r

8

Podpis

opráviéného

úředníka

(13)

Razítko

Dánsko

=

vydávajícího

á n u

(1) Perekormanimi (2) Eesnimed (3) Sunniaeg (4) Sunnikoht (5) Pikkus (6) Kodakondsus (7) Omaniku allkirí (8) Ďheks reisiks sihtkohta...kaudu (9) Kehtiv kuni (10) Válja antud (11) Registreerimisnumber (12) Váljaandja allkirí (13) Váljaandja pitsat

(1) Uzvárds (2) Várcs(i) (3) Dzirnšanas datums (4) Dzimšanas vieta
(5) Augums (6) Pilsoniba (7) Turětaja paraksts (8) Vienam braucienam uz ... caur ... (9) Deriga Hdz (10) Izdošanas datums (11)
Apliecíbas numurs (12) Izdevěja paraksts (13) Izdevějiestádes
zlmogs

[OOOOO]

[OOOOO]

Francie
(1) Pavardé (2) Vardas (-ai) (3) Gimimo data (4) Gimimo vieta (5)
Ugis (6) Pilietybě (7) Asmens parašas (8) Vienai kelionei [ . . . per
... (9) Galioja iki (10) Išdavimo data (11) Registracijos numerís
(12) Išdavusio pareigúno parašas (13) Išdavusios jstaigos spaudas

Irsko

IRL

[OOOOO]

[OOOOO]

Itálie
(1) Név (2) Utónév (3) Szúletési idó (4) Szůletési hely (5) Magasság
(6) Állampolgárság i ) A jogosult aláírása (8) Egyszerí utazásra ba
keresztůl (9) A lejárat dituma (10) A kiadás dátuma (11) Nyil-

—

7

Kypr

CY

[OOOOO]

ČT]
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Lotyšsko

LV

—

[OOOOO]

Litva

LT

—

[0O00O]

Lucembursko

L

—

[OOOOO]

Madarsko

HU

—

[OOOOO]

Maka

MT

—

[OOOOO]

Nizozemsko

NL

—

[OOOOO]

Rakousko

A

—

[OOOOO]

Polsko

PL

—

[OOOOO]

Portugalsko

P

—

[OOOOO]

Slovinsko

SI

—

[OOOOO]

Slovensko

SK

—

[OOOOO]

Finsko

FIN

—

[OOOOO]

Švédsko

S

—

[OOOOO]

Lietuvos Respublikos U ž s i e n i o reikalu ministerija

[OOOOO]"

J. Tumo-Vaižganto 2,
LT-2600 Vilnius
Tel. (370) 52 362 590
Fax (370) 52 313 090

UK

Spojené království

—

2.
32000 R 1081: Nařízení Rady (ES) Č. 1081/2000 ze dne
22. května 2000, kterým se zakazuje prodej, dodávky a vývoz výzbroje
do Barmy/Myanmaru, která by mohla být použita k vnitřní represi
nebo terorismu, a kterým se zmrazují prostředky určitých osob, které
.jsou spojeny s významnými vládními funkcemi v této zemi (Úř. věst. L
122, 24.5.2000, s. 29), Ve znění:

32002 R 1883: éanzení Komise (ES) č. 1883/2002 ze dne
2110.2002 (Úř. věsk. L 285, 23.10.2002 s. 17).
Příloha m se doplňuje tímto:

KYPR

YnoupYrio E&ďrcpiKwv (Ministry of Foreign Afřaires)
Presidential Paláce Avenue
CY-1447 Nicosia
Tel. (357) 22 300 600
Fax (357) 22 661 881

Mováou KaxanoXÉur|or|c ASucnuáaav IUYKÓXUI)JT]C (MOKAZ)
(Unit for Combating Monety Launderingt)
1 Apellis Str.
CY-1403 Nicosia
Tel. (357) 22 889 100
Fax (357) 22 665 080

LOTYŠSKO

Latvijas Republikas Arlietu ministrija
BrivŤbas bulváris 36
Riga, LV 1395
Tel.: (371) 7 016 201
Fax (371) 7 828 121

LITVA

MAĎARSKO

Kůiugyminisztérium
1027 Budapest
Bem rkp. 47.
Tel: (36) 1 458 1000
Fax (36) 1 212 5918

MALTA

.ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo financí
Finanční analytický útvar
P.O. BOX 675
Jindřišská 14
111 21 Praha 1
Tel.: +420 25704 4501
Fax.: +420 25704 4502
;

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Direttorat ta' 1-Affarijiet Multilaterali
Ministeru ta' 1-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq Merkanti
Valletta CMR 02
Malta
Tel. (356) 2124 2853
Fax (356) 2125 1520

ESTONSKO
POLSKO
Pro žádosti podle článku 4 týkající se článku 2 a přílohy II:

Finantsinspektsioon
Šakala 4
EE-15030 Tallinn
Tel. (372) 66 80 500
Fax (372) 66 80 501

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno - Traktatowy
Al. J. Ch. Szucha 23
PL-OO-580 Warszawa
Tel: (48) .22 523 93 48
Fax (48) 22 523 91 29
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SI-1000 Ljubljana
Tel. (386) 1 471 2211
Fax (386) 1 431 8164

SLOVINSKO
Pro žádosti podle článku 4 týkající se článku 2 a přílohy H:

SLOVENSKO

Ministrstvo za finance
Župančičeva 3
SI-1000 Ljubljana
Tel. (386) 1 478 5211
Fax (386) 1 478 56 55

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
SK-817 82 Bratislava 1
Tel. (421) 2-5958 2521
Fax (421) 2-5958 2555".

Ministrstvo za obrambc
Kardeljeva ploščad 24-26

22. ORGANY,
1.
31958 R 0001: Nařízení Rady č. 1 ze dne 15. dubna 1958
o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství (Úř. vést. B
17, 6.10.1958, s. 385), ve znění:

2.
31958 R 0001: Nařízení Rady č. 1 ze dne 15. dubna 1958
o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii (Úř.
věst. 17, 6.10.1958, s. 401). ve znění:

—

—

a)

b)

c)

11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Dánského království. Irska a Spojeného království (Úř.
věst. L 73. 27.3.1972. s. 14),

11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř.
vést. L 73, 27.3.1972. s. 14),

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv
přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291,19.11.1979. s. 17),

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17).

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
vést. L 302, 15.11.1985, s. 23),

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř.
vést. L 302, 15.11.1985, s. 23),

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republik)'. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. vést. C 241, 29.8.1994. s. 21).

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

Článek 1 se nahrazuje tímto:

a)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

„Článek 1

Úředními a pracovními jazyky orgánů Unie jsou angličtina, čeština,
dánština, estonština, finština, francouzština, italština, lltevština.
lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština,
portugalština,
řečtina,
slovenština,
slovinšuna,
španělština
a švédština."

Úředními a pracovními jazyky orgánů Unie jsou angličtina, čeština,
dánština, estonština, finština, francouzština, italština, litevština,
lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština,
portugalština,
řečtina,
slovenština,
slovinština,
španělština
a švédština."

Článek 4 se nahrazuje tímto:

b)

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

„Článek 4

Nařízení a jiné texty obecného dosahu se sepisují ve dvaceti
úředních jazycích."

Nařízení a jiné texty obecného dosahu se sepisují ve dvaceti
úředních jazycích."

Článek 5 se nahrazuje tímto:

c)

„Článek 5

Úřední věstník
jazycích."

Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Evropské

unie

vychází

ve

dvaceti

úředních

Úřední věstník
jazycích."

Evropské

unie

vychází

ve

dvaceti

úředních
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Seznam uvedený v článku 2 1 aktu o přístoupení
1. V O L N Ý P O H Y B O S O B

farmaceutický asistent, ortoticko-protetický
sestra, nutriční terapeut;

VZÁJEMNÉ UZNÁVANÍ O D B O R N Ý C H KVALIFIKACI
31992 L 0051: Směrnice Rady 92/51/EHS ze dne 18. června 1992
o druhém obecném systému pro uznávání odborného vzdělávání
a přípravy, kterou se doplňuje směrnice 89/48/EHS (Úř. věst. L 209,
24.7.1992, s. 25), ve znění:
—

31994 L 0038: směrnice Komise 94/38/ES ze dne 26.7.1994 (Úř.
věst. L 217, 23.8.1994, s. 8),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

31995 L 0043: směrnice Komise 95/43/ES ze dne 20.7.1995 (Úř.
věst. L 184, 3.8.1995, s. 21),

—

—

b)

31997 L 0038: směrnice Komise 97/38/ES ze dne 20.6.1997 (Úř.
věst. L 184, 12.7.1997, s. 31),

—

32000 L 0005: směrnice Komise 2000/5/ES ze dne 25.2.2000
(Úř. věst. L 54, 26.2.2000, s. 42),

—

32001 L 0019: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/
ES ze dne 14.5.2001 (Úř. věst. L 206, 31.7.2001, s. 1).

—

vložení do přílohy C s účinkem ode dne přistoupení následující
odborné přípravy v oblasti nelékařské zdravotnické a péče o dítě:
—

Slovensko: učitel tance na základních uměleckých školách
(„učiteí* tanca na základných uměleckých školách"), asistent
hygienické služby/asistent hygieny a epidemiologie („asistent
hygienickej služby/asistent hygieny a epidemiologie"), rehabili
tační pracovník/rehabilitační asistent („rehabilitačný pracovník7„rehabilitačný asistent"), ortopedický technik („ortope
dický technik"), zubní laborant/zubní technik Lzubný laborant"/„zubný technik"), dietní sestra/asistent výživy („diétna
sestra"/„asistent výživy"), zdravotnický asistent („zdravotnicky
asistent"), masér („masér"), zdravotnický laborant („zdra
votnicky laborant"), farmaceutický laborant (Jarmaceutický
laborant");

vložení do přílohy D s účinkem ode dne přistoupení následující
odborné přípravy se zvláštní strukturou:

Komise v případě potřeby upraví směrnici 92/51/EHS přede dnem při
stoupení postupem podle článku 15 uvedené směrnice s ohledem na
přistoupení nových členských států za účelem
a)

technik, dětská

Česká republika: fyzioterapeut, asistent ochrany veřejného
zdraví, zdravotní laborant, radiologický asistent, zubní technik,

Litva: regulované studium vedoucí k dosažení kvalifikací
úrovně 3 a 4 schválených jako národní odborné kvalifikace
v Litevské republice. Tyto úrovně jsou vymezeny takto:
—

úroveň 3: Způsobilost ke složité pracovní činnosti vyko
návané na úrovních, které vyžadují dostatečně odpovědná
a nezávislá rozhodnutí. Schopnost pořádat a vést skupino
vou činnost. „Diplom kvalifikovaného pracovníka" C-Profesinio mokymo diplomas") je udělován po dokončení
vzdělání a odborné přípravy o délce tří let;

—

úroveň 4: Způsobilost ke složité pracovní činnosti vyko
návané na úrovních, které vyžadují odpovědnost, nezávi
slost, důkladné znalosti a zvláštní dovednosti. Schopnost
pořádat a vést skupinovou činnost. „Diplom o rozšířeném
vzdělání" („Aukštesniojo mokslo diplomas") je udělován
po dokončení vzdělání a odborné přípravy o délce tří až
čtyř let.

2. Z E M Ě D Ě L S T V Í

32001 R 1655: nařízení Komise (ES) č. 1655/2001 ze dne
14.8.2001 (Úř. věst. L 220, 15.8.2001, s. 17),

A. ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDPISY

32000 R 1622: Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000 ze dne 24. čer
vence 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení
(ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se
kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření (Úř. věst. L 194,
31.7.2000, s. 1), ve znění:

32000 R 2451: nařízení Komise (ES) č.
7.11.2000 (Úř. věst. L 282, 8.11.2000, s. 7),

2451/2000 ze dne

32001 R 0885: nařízení Komise (ES) č.
24.4.2001 (Úř. věst. L 128, 10.5.2001, s. 54),

885/2001 ze dne

32001. R 1609: nařízení Komise (ES) č. 1609/2001 ze dne
6.8.2001 (Úř. věst. L 212, 7.8.20Ó1, s. 9),

32001 R 2066: nařízení Komise (ES) č. 2066/2001 ze dne
22.10.2001 (Úř. věst. L 278, 23.10.2001, s. 9),

—

32002 R 2244: nařízení Komise (ES) č. 2244/2002 ze dne
16.12.2002 (Úř. věst. L 341, 17.12.2002, s. 27).

V případě potřeby přijme Komise ke dni přistoupení postupem podle
článku 75 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999
o společné organizaci trhu s vínem rozhodnutí s cílem změnit příloha
XIII, aby byl stanoven maximální obsah 25 miliekvivalentů těkavých
kyselin na litr v maďarském jakostním vínu „Késói szúretelésú bor"
a „Válogatott szúretelésú bor".
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B. VETERINÁRNÍ A ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PŘEDPISY

I. VETERINÁRNÍ

PŘEDPISY

1.
31964 L 0432: Směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června
1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř
Společenství (Úř. věst. L 121, 29.7.1964, s. 1977), pozměněná a aktuali
zovaná:

32002 D 0261: rozhodnutí Komise 2002/261/ES
25.3.2002 (Úř. věst. L 91, 6.4.2002. s. 31).

31997 L 0012: směrnicí Rady 97/12/ES ze dne 17.3.1997 (Úř. věst.
L 109. 25.4.1997, s 1).

a následně ve znění:

11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Dánského království. Irska a Spojeného království (Úř.
věst. L 73, 27.3.1972, s. 14).

32000 L 0015: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/15/
ES ze dne 10.4.2000 (Úř. vést. L 105. 3.5.2000, s. 34),

—

31974 L 0648: směrnice Rady 74'648/EHS ze dne 9.12.1974 (Úř.
věst. L 352. 28.12.1974. s. 43).

32000 L 0020: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/
20/ES ze dne 16.5.2000 (Úř. vést. L 163, 4.7.2000, s. 35),

—

31977 L 0629: první směrnice Komise 77/629/EHS ze dne
28.9.1977 (Úř. věst. L 257, 8 . 1 0 . 1 9 " , s. 27),

32001 D 0298: rozhodnutí Komise 2001/298/ES
30.3.2001 (Úř. věst. L 102. 12.4.2001. s. 63),

—

31978 L 0692: směrnice Rady 78 692/EHS ze dne 25.7.1978 (Úř.
věst. L 236. 26.8.1978. s. 13),'

—

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291. 19.11.1979, s. 17),

—

31982 L 0331: směrnice Komise 82/331/EHS ze dne 6.5.1982 (Úř.
vést. L 148, 27.5.1982, s. 47).

—

31985 R 3768: nařízení Rady (EHS) č. 3768/85 ze dne 20.12.1985
(Úř. věst. L 362, 31.12.1985. s. 8).

—

31986 L 0 1 5 5 : směrnice Radv S 6 / 1 5 5 E H S zc dne 2 2 . 4 . 1 9 8 6 (Úř.
věst. L 118, 7.5.1986, s. 23), '

—

31988 L 0332: směrnice Rady 88/332/EHS ze dne 13.6.1988 (Úř.
věst. L 151, 17.6.1988, s. 82),

—

31990 L 0654: směrnice Rady 90/654/EHS ze dne 4.12.1990 (Úř.
věst. L 353, 17.12.1990, s. 48),

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

—

32002 L 0011: směrnice Rady 2002/11/ES ze dne 14.2.2002 (Úř.
věst. L 53, 23.2.2002, s. 20).

—

ze

ze

dne

32002 R 0535: nařízení Komise (ES) č.
21.3.2002 (Úř. věst. L 80, 23.3.2002. s. 22).

535/2002 ze dne

32002 R 1226: nařízení Komise (ES) č.
8.7.2002 (Úř. vést. I. P 9 . 9.7.2002, s. 13).

1226/2002 ze dne

V případě potřeby přijme Komise postupem podle článku 17 směrnice
Rady 64/432/EHS ke dni přistoupení rozhodnutí o uznání statusu
nových členských států, pokud jde o tuberkulózu skotu, brucelózu
skotu. Aujeszkyho chorobu, enzootickou leukózu skotu, přenosnou
gastroenteritidu a brucelózu prasat.

2.

31991 L 0068: Směrnice Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991

o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Spole
čenství (Úř. věst. L 46, 19.2.1991. s. 19), ve znění:

—

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republik)', Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241. 29.8.1994. s. 21),

—

31994 D 0164: rozhodnutí Komise 94/164/ES ze dne 18.2.1994
(Úř. věst. L 74. 17.3.1994. s. 42).

—

31994 D 0953: rozhodnutí Komise 94/953/ES ze dne 20.12.1994
(Úř. věst. L 371. 31.12.1994, s. 14),

—

—

ř

—

32000 D 0504: rozhodnutí Komise 2000/504/ES
25.7.2000 (Úř. věst. L 201. 9.8.2000, s. 6),

—

1.
31968 L 0193: Směrnice Rady 68 193/EHS ze dne 9. dubna
1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na
trh (Úř. věst. L 93, 17.4.1968. s. 15). ve znění:

dne

—

—

PŘEDPISY

31971 L 0140: směrnice Radv 71T40/EHS ze dne 22.3.1971 (Úř.
věst. L 71, 25.3.1971, s. 16),

31998 L 0046: směrnice Rady 98/46/ES ze dne 24.6.1998 (Úř.
věst. L 198, 15.7.1998. s. 22).

—

dne

—

—

—

ze

V případě potřeby přijme Komise postupem podle článku 15 směrnice
Rady 91/68/EHS ke dni přistoupení rozhodnutí o uznání statusu
nových členských států, pokud jde o brucelózu (melitensis) a nakažlivou
agalakcii.

II. ROSTLINOLÉKAŘSKÉ
—

793

32001 D 0298: rozhodnutí Komise 2001/298/ES
30.3.2001 (Úř. vést. L 102. 12.4.2001, s. 63).

ze

dne

32001 L 0010: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/10/
ES ze dne 22.5.2001 (Úř. věst. L 147. 31.5.2001, s. 41).

V případě potřeby přijme Komise ke dni přistoupení postupem podle
článku 17 směrnice Rady 68/193/EHS rozhodnutí s cílem zcela nebo
zčásti osvobodit Polsko od povinnosti uplatňovat tuto směrnici za pod
mínek stanovených v článku 18a.
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2.
32000 L 0029: Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května
2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých
rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich
rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1), ve
znění:

—

32001 L 0033: směrnice Komise 2001/33/ES ze dne 8.5.2001 (Úř.
věst. L 127, 9.5.2001, s. 42),

—

32002 L 0028: směrnice Komise 2002/28/ES ze dne 19.3.2002
(Úř. věst. L 77, 20.3.2002, s. 23),
-

—

23.9.2003

32002 L 0036: směrnice Komise 2002/36/ES ze dne 29.4.2002
(Úř. věst. L 116, 3.5.2002, s. 16).

Komise provede přede dnem přistoupení postupem podle článku 18
směrnice 2000/29/ES změny uvedené směrnice nezbytné s ohledem na
přistoupení nových členských států, zejména za účelem vložení:
—

Dendrolimus sibiricus (Tschetverikov) do bodu 10 v části A kapitole
I písmenu a) přílohy I,

—

seznamu rostlin (rod Ambrosia) jako písmene e) do kapitoly II
v části A přílohy I.

3. R Y B O L O V

1.
31994 R 1626: Nanzení Rady (ES) č. 1626/94 ze dne 27. června
1994 o některých technických opatřeních pro zachování rybolovných
zdrojů ve Středozemním moři (Úř. věsL L 171, 6.7.1994, s. 1), ve
znění:

—

31998 R 0782: nanzení Rady (ES) č. 782/98 ze dne 7.4.1998 (Úř.
věst L 113, 15.4.1998, s. 6),

—

31999 R 1448: nanzení Rady (ES) č. 1448/1999 ze dne 24.6.1999
(Úř. věst. L 167, 2.7.1999, s. 7), -

—

32000 R 0812: nařízení Rady (ES) č. 812/2000 ze dne 17.4.2000
(Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 3),

—

32000 R 2550: Uřízení Rady (ES) č. 2550/2000 ze dne
17.11.2000 (Úř. věsij. L 292, 21.11.2000, s. 7),

i
i

Rada změní nařízení (ÉS) č. 1626/94 přede dnem přistoupení Malty
tak. aby byla opatření nezbytná pro zachování rybolovných zdrojů
týkající se Malty přijata v souladu s těmito zásadami:

—

—

všechna plavidla o celkové délce vyšší než 12 metrů, kterým je
povoleno provozovat rybolov ve dvacetipětimílovém pásmu říze
ného rybolovu a která zahrnují traulery pro lov při dně, plavidla
lovící s kruhovými košelkovými nevody, plavidla lovící lampuki
s uzavíracími mechanismy a plavidla lovící s velkými pelagickými
košelkovými nevody a průmyslovými dlouhými lovnými šňůrami
tuňáka a jiné vysoce stěhovavé druhy se zapisují do seznamu,
jakýkoli případný nárůst intenzity rybolovu musí zaručovat trvalé
zachování rybolovných zdrojů v uvedeném pásmu.

Prováděcí pravidla pro sestavování uvedeného seznamu, pro systém
dohledu nad intenzitou rybolovu a případně pro lov lampuki ve dvace
tipětimílovém pásmu řízeného rybolovu budou přijata postupem podle
článku 18 nanzení (EHS) č. 3760/92 (') o zavedení režimu Společenství
pro rybolov a akvakulturu. O účinných metodách dohledu bude roz
hodnuto v souladu s acquis.

32001 R 0973: nařízení Rady (ES) č. 973/2001 ze dne 14.5.2001

(Úř. věst. L 137, 19.M001. s. 1).

—

počet plavidel, která se mohou účastnit lovu lampuki (Coryphaena
hippurus - zlak nachový), musí být omezen na nejvýše 130. Roz
dělení a stanovení uzavíracích mechanismů v rybářské sezóně, jež
trvá obvykle od srpna do prosince, musí být otevřeno pro všechny
rybáře Společenství na nediskriminačním základě, avšak pro.
nemaltské rybáře pouze vně pásma 12 mil od pobřeží;

31996 R 1075: nanzení Rady (ES) č. 1075/96 ze dne 10.6.1996
(Úř. vést. L 142,15.6.1996, s. 1),

—

—

—

rybolov ve dvacetipětimílovém pásmu řízeného rybolovu by měl
být omezen na drobný pobřežní rybolov, tj. rybolov s rybářskými
plavidly o celkové délce nižší než 12 metrů, která nepoužívají
zařízení poháněná motorem, s níže stanovenými výjimkami. Cel
ková intenzita dosažená plavidly o délce nižší než 12 metrů nesmí
překročit úroveň z posledních let,

avšak traulerům o celkové délce nižší než 24 metrů bude povoleno
provozovat rybolov ve dvacetipětimílovém pásmu řízeného rybo
lovu v některých oblastech vlečného rybolovu. Celková rybolovná
kapacita traulerů njěřená ve výkonu motoru (kW) nesmí přesáh
nout kapacitu vykazovanou v letech 2000—2001 ve dvacetipě
timílovém pásmu řízeného rybolovu a výkon motoru každého
jednotlivého traulerů provozujícího rybolov ve vodách o hloubce
nižší než 2000 metrů nesmí přesáhnout 185 kW (250 HP). Tyto
limity mohou být přezkoumány s ohledem na nové kvalifikované
vědecké důkazy doporučené příslušnými vědeckými subjekty,

Podmínky pro tento režim řízení intenzity rybolovu budou po přistou
pení Malty přezkoumány na základě nových kvalifikovaných vědeckých
důkazů doporučených příslušnými vědeckými subjekty, aby byly
vyhodnoceny jejich účinky na zachování stavů populací ryb.

Po přistoupení Malty bude otázka možných kolizí mezi nižnými
lovnými zařízení a možných opatření k jejich snížení řešena na úrovni
Společenství.

V souladu s nařízením (ES) č. 1239/98 ( ), kterým se mění nařízení
(ES) č. 894/97 o některých technických opatřeních pro zachování
rybolovných zdrojů, je ve dvacetipětimílovém pásmu řízeného rybo
lovu zakázáno používat unášené sítě.
2

Opatření pro zachovám rybolovných zdrojů budou nediskriminační
a budou se vztahovat na celé dvacetipětimílové pásmo řízeného rybo
lovu.

Uvedeným řešením není dotčen vývoj sekundárního práva v této
oblasti.
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2.
31998 R 0088: Nařízení Rady (ES) č. 88/98 ze dne 18. prosince
1997, kterým se stanoví některá technická opatření pro zachování
rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu
a Óresundu (Úř. věst. L 9, 15.1.1998, s. 1), ve znění:
—

31998 R 1520: nařízení Rady (ES) č. 1520/98 ze dne 13.7.1998
(Úř. věst. L 201. 17.7.1998, s. 1).

Rada změní nařízení (ES) č. 88/98 přede dnem přistoupení tak, aby
byla opatření nezbytná pro zachování rybolovných zdrojů přijata
v souladu s těmito zásadami:
—

výkon motoru plavidel oprávněných k rybolovu v Rižském zálivu
•nesmí být vyšší neř. 221 kW;

—

plavidla oprávněná lovit v Rižském zálivu se zapisují do seznamu,
který bude vytvořen s cílem zajistit, aby celková rybolovná kapa
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cita stanovená ve výkonu motoru (kW) nebyla vyšší než kapacita
vykazovaná v Rižském zálivu v letech 2000—2001.
Podrobná pravidla pro sestavování seznamu a pro monitorovací systém
intenzity rybolovu v Rižském zálivu budou přijata postupem podle
článku 18 nařízení (EHS) č. 3760/92 (') o zavedení režimu Společenství
pro rybolov a akvakulturu.
Tato technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů budou
nediskriminační a budou se vztahovat na celý Rižský záliv.
Uvedeným řešením není dotčen vývoj sekundárního práva v této
oblasti.

(') Úř. věst. L 389, 31.12.1992, s. 1.
( ) Úř. vést. L 171, 17.6.1998, s. 1.
(') Úř. věst.č. L 389, 31.12.1992, s . l .
2

4. S T A T I S T I K A

1.
31977 D 0144: Rozhodnutí Komise 77/144/EHS ze dne 22. pro
since 1976, kterým se stanoví standardní kódy a pravidla pro přepis
údajů ze zjišťování sadů určitých druhů ovocných stromů do strojově
čitelné formy a kterým se stanoví hranice pěstitelských oblastí pro tato
zjišťování (Uř. věst. L 4"\ 18.2.1977. s. 52), ve znění:

31981 D 0433: rozhodnutí Komise 81/433/EHS ze dne 7.5.1981
(Úř. věst. L 167. 24 6. 1981. s. 12).

31985 D 0608: rozhodnutí Komise 85/608/EHS
13.12.1985 (Úř. věn. L 3"3. 31.12.1985, s. 59),

ze dne

31987 D 0228: rozhodnutí Komise 87/228/EHS ze dne 16.3.1987
(Úř. věst. L 94, 8.4.1987, s. 32),

31996 D 0020: rozhodnutí Komise 96/20/ES ze dne 19.12.1995
(Úř. věst. L 7, 10.1.1996, s. 6).

31999 D 0661: rozhodnutí Komise 99/661/ES ze dne 9.9.1999
(Úř. věst. L 261. 7.10.1999, s. 42).

Seznam vinařských oblastí a kódů nových členských států, který bude
doplněn v příloze 11, bude schválen Stálým výborem pro zemědělskou
statistiku na základě návrhu Komise co nejdříve po přistoupení.

3.
31980 D 0765: Rozhodnutí Komise 80/765/EHS ze dne 8. června
1980 o stanovení kódu a standardních pravidel pro přepis údajů mezi
lehlých zjišťování ploch vinic do strojové čitelné formy (Úř. věst.
L 213, 16.8.1980, s. 34), ve znění:

31991 D 0618: rozhodnutí Komise 91/618/EHS ze dne 18.11.1991
(Úř. věst. L 333. 4.12.1991. s. 23).

31985 D 0621: rozhodnutí Komise 85/621/EHS
13.12.1985 (Úř. věst. L 379, 31.12.1985, s. 12),

31995 D 0531: ro/Jiodnutí Komise 95/531/ES ze dne 29.11.1995
(Úř. věst. L 302,15.12.1995, s. 37).

ze dne

31996 D 0020: rozhodnutí Komise 96/20/ES ze dne 19.12.1995
(Úř. vést. L 7, 10.1.1996. s. 6).

31996 D 0689: rozhodnutí Komise 96/689/ES ze dne 25.11.1996
(Úř. věst. L 318, 7.12.1996, s. 14).

31999 D 0661: rozhodnutí Komise 99/661/ES ze dne 9.9.1999
(Úř. věst. L 261, 7.10.1999, s. 42).

V případě potřeby se příloha I .Podrobná ustanovení", body 1. .Země"
a 2. .Pěstitelské oblastí", a příloha DI upraví s ohledem na přistoupení
České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty,
Polska, Slovinska a Slovenska.

Seznam vinařských oblastí a kódů nových členských států, který bude
doplněn v příloze II, bude schválen Stálým výborem pro zemědělskou
statistiku na základě návrhu Komise co nejdříve po přistoupení.

2.
31979 D 0491: Rozhodnutí Komise 79/491/EHS ze dne
17. května 1979 o stanovení kódu a standardních pravidel pro přepis
údajů základního zjišťování ploch vinic do strojově čitelné formy (Úř.
věst. L 129, 28.5.1979, s. 9), ve znění:

4.
31994 D 0432: Rozhodnutí Komise 94/432/ES ze dne 30. května
1994, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 93/23/
EHS o statistických zjišťováních chovu prasat (Úř. věst. 179, 13.7.1994,
s. 22), ve znění:'

—

—

31985 D 0620: rozhodnutí Komise 85/620/EHS
13.12.1985 (Úř. věst. L 379. 31.12.1985, s. 1),

ze dne

31995 D 0380: rozhodnutí Komise 95/380/ES ze dne 18.9.1995
(Úř. věst. L 228, 23.9.1995, s. 25).
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31995 D 0380: rozhodnuti Komise 95/380/ES ze cine 18.9.1995
(Ur. vëst. L 228, 23.9.1995, s. 25),

31999 D 0047: rozhodnuti Komise 1999/47/ES ze dne 8.1.1999
(Ûr. vèst. L 15, 20.1.1999, s. 10),
31999 D 0547: rozhodnuti Komise 1999/547/ES ze dne 14.7.1999
(Ûr. vèst. L 209, 7.8.1999, s. 33).

31999 D 0047: rozhodnutf Komise 1999/47/ES ze dne 8.1.1999
(Ur. vëst. L 15, 20.1.1999, s. 10),

V pripadë potreby se ph1oha IV pismena a) ai e) upravi s ohledem na
piistoupeni Ceské republiky, _Estonska, Kypru, lotysska, litvy, Mad'arska, Malty, Polskâ, Slovinska a Slovenska.

31999 D 0547: rozhodnuti Komise 1999/547/ES ze dne 14.7.1999
209, 7.8.1999, S. 33).

(Uf. vèst. °t

5.
31994 D 0433: Rozhodnuti Komise 94/433/ES ze dne 30. kvetna
1994. kterym se provadi a mëni smëmice Rady 93/24/EHS o statistickych zjist'ovanfch chovu skotu (Ul vëst. 179, 13.7.1994, s. 27), ve
znèni:

V pripadë potreby se priloha V pfsmena a) ai e) upravf s ohledem na
piistoupenf Ceské republiky, Estonska. Kypru, lotysska, Litvy, Madarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.

5. REGION.AI.Ni POLITIKA A KOORDINACE STRUKTURAI.NiCH NASTROJÜ
31999 R 1260: Narizenf Rady (ES) ë. 1260/1999 ze dne 21. ëervna
1999 o obecnych ustanovenich .o strukturalnich fondech (Ur. vèst;
L 161. 26.6.1999. s. 1), ve znëni:
-

s dotyënym ëlenskym sr.item co nejdnve po pfütoupenf rozhodnuti
obsahujid seznam oblastf Ceské republiky, Estonska, Kypru, Lotysska,
Litvy, Mad'arska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, kterym lze
poskytnout podporu v ramci cile 2 strukturalnich fondû, pro dobu ode
dne piistoupeni do roku 2006. Tato rozhodnuti budou respektovat
homi mez poëtu obyvatel pro kaidy ëlensky stat stanovenou v rozhodn'!-'tf Komise 1999/503/ES ve znëni tohoto aktu.

32001 R 1447: naiïzeni Rady (ES) ë. 1447/2001 ze dne 28.6.2001

(Uf. vëst. L 198, 21.7.2001, s. 1).
V souladu s ël. 4 odst. 4 prvnim pododstavcem narfzenf Rady (ES)
ë. 1260/1999 prijme Komise v pnpade potfeby v uzké spolupraci

\
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Seznam uvedený v článku 22 aktu o přistoupení

1. V O L N Ý P O H Y B K A P I T Á L U
Smlouva o založení Evropského společenství, část třetí hlava III čl. 58
odst. 1 písm. a)
Právo členských států uplatňovat příslušná ustanovení svých daňových
předpisů uvedené v čl. 58 odst. 1 písm. a) Smlouvy o ES se uplatní

pouze v souvislosti s příslušnými ustanoveními, která existovala ke
konci roku 1993. V případě Estonska je tímto dnem 31. prosinec
1999. Toto prohlášení se však vztahuje pouze na pohyb kapitálu mezi
členskými státy a na platby uskutečňované mezi členskými státy.

2. P R Á V O O B C H O D N Í C H S P O L E Č N O S T Í

SPECIFICKY MECHANISMUS

ochranným osvědčením za účelem zabránit dovozu a uvádění na trh
tohoto výrobku ve členském státě nebo státech, kde dotyčný výrobek
požívá patentové ochrany nebo dodatkové ochrany, třebaže poprvé byl
výrobek uveden na trh v dotyčném novém členském státě přímo jím
nebo s jeho souhlasem.

Pokud se jedná o Českou republiku. Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Maďar
sko, Polsko. Slovinsko nebo Slovensko, majitel nebo oprávněný
z patentu nebo dodatkového ochranného osvědčení pro léčivo při
hlášených ve členském státě v době. kdy tato ochrana nemohla být pro
takový výrobek ve výše uvedeném novém členském státě získána, se
může spoléhat na p-áva poskytnutá patentem nebo dodatkovým

Každý, kdo zamýšlí dovézt nebo uvést na trh výrobek uvedený v před
chozím odstavci v členském státě, kde výrobek požívá patentové nebo
dodatkové ochrany, musí v žádosti týkající se tohoto dovozu prokázat
příslušným orgánům, že majiteli nebo oprávněnému z takové ochrany
bylo zasláno oznámení s předstihem jednoho měsíce.

Smlouva o založení E^TOpského společenství, část třetí hlava I Volný
pohyb zboží

3. H O S P O D Á Ř S K Á S O U T Ě Ž

Smlouva o založení Evropského společenství, hlava VI kapitola 1 Pravi
dla hospodářské soutěže

o ES s výjimkou produktů rybolovu a výrobků z nich odvo
zených.

1.

Výše uvedenými ustanoveními nejsou rovněž dotčena pře
chodná opatření týkající se hospodářské soutěže, která jsou
stanovena v tomto aktu.

Následující režimy podpor a individuální podpory, které nabyly
. účinku v novém členském státě přede dnem přistoupení a jsou
stále platné i po tomto dni, se považují po přistoupení za existující
podpory ve smyslu čl. 88 odst. 1 Smlouvy o ES:

podpůrná opatření, která nabvla účinku před 10. prosincem
1994:

b)

Pokud si nový členský stát přeje, aby Komise postupem uvedeným
v odst. 1 písm. c) přezkoumala určité podpůrné opatření, bude
Komisi pravidelné poskytovat:

seznam existujících podpůrných opatření, která byla posou
zena vnitrostátním orgánem pro dohled nad státní podporou
a která byla tímto orgánem shledána slučitelnými s aequis, a

podpůrná opa.rení uvedená v dodatku k této příloze;

podpůrná opatření, která byla ke dni přistoupení posouzena
orgánem pro dohled nad státní podporou nového členského
státu, která byla shledána slučitelnými s aequis a v jejichž
případě Komise nevznesla námitku na základě vážných
pochybností o slučitelnosti opatření se společným trhem
postupem uvedeným v odstavci 2.

Všechna opatření nadále použitelná po dni přistoupení, která
představují státní podporu a nesplňují výše uvedené pod
mínky, se pro účely čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES po přistou
pení považují za nové podpor)'.

Výše uvedená ustanovení se nevztahují na podpory v odvětví
dopravy ani na činnosti spojené s výrobou, zpracováním
a uváděním na trh produktů uvedených v příloze I Smlouvy

b)

jakékoli další informace nezbytné pro posouzení slučitelnosti
podpůrného opatření, které má být přezkoumáno,

souladu s konkrétním formulářem poskytnutým Komisí.

Pokud Komise do tří měsíců od obdržení úplných informací o exi
stujícím podpůrném opatření nebo od obdržení prohlášení nového
členského státu, kterým tento stát informuje Komisi, že poskytnuté
informace považuje za úplné, neboť dodatečné požadované infor
mace nejsou dostupné nebo již byly poskytnuty, nevznese námitky
na základě vážných pochybností o slučitelnosti tohoto opatření se
společným trhem, má se za to. žt Komise proti němu nemá námi
tek.
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Tento postup se použije na veškerá podpůrná opatření předložená
postupem podle odst. 1 písm. c) Komisi přede dnem přistoupení
bez ohledu na to, zda se v době zkoumání již daný nový členský
stát stal členem Unie.

tomto dni, za existující podpory ve smyslu čL 88 odst. 1 Smlouvy
o ES do konce třetího roku po dni přistoupení, za předpokladu, že
byly do čtyř měsíců ode dne přistoupení sděleny Komisi. Tímto
ustanovením nejsou dotčeny postupy týkající se existujících pod
por stanovené v článku 88 Smlouvy o ES.

Rozhodnutí Komise vznést námitky vůči podpůrnému opatření
ve smyslu odst. 1 písm. c) se považuje za rozhodnutí zahájit for
mální vyšetřovací řízení ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 659/
1999 ('), kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93
Smlouvy o ES.

Nové členské státy upraví podpory, které se považují za existující
podpory, v souladu s výše předchozím pododstavcem tak, aby byly
nejpozději do konce třetího roku ode dne přistoupení v souladu
s pokyny Komise.

Pokud je takové rozhodnutí přijato přede dnem přistoupení,
nabude účinku dnem přistoupení.

Pokud jde o podpory v odvětví dopravy, považují se režimy pod
por a individuální podpory, které nabyly účinku v novém člen
ském státě přede dnem přistoupení a jsou stále použitelné i po

23.9.2003

Existující podpory a záměry poskytnout nebo upravit podpory,
které byly sděleny Komisi přede dnem přistoupení, se považují za
sdělené nebo oznámené dnem přistoupení.

(*) Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1.

4. ZEMĚDĚLSTVÍ

Smlouva o založení Evropského společenství, část třetí hlava II
Zemědělství

1.

Veřejné zásoby uchovávané novými členskými státy ke dni přistou
pení, které vyplývají z jejich politiky podpory trhu, převezme Spo
lečenství v hodnotě vyplývající z použití článku 8 nařízení Rady
(EHS) č. 1883/78 o obecných pravidlech pro financování inter
vencí záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního
a záručního fondu ('). Tyto zásoby budou převzaty pouze za pod
mínky, že veřejnou intervenci pro daný produkt stanoví pravidla
Společenství a že zásoby splňují požadavky pro intervenci Spole
čenství

Soukromé i veřejné zásoby jakéhokoli produktu ve volném oběhu
na území nových členských států ke dni přistoupení přesahující
množství, jež lze považovat za tvořící obvyklý převod zásob, musí
být odstraněny na náklady nových členských států.

dajícím postupem projednávání ve výboru stanoveným příslušným
právním předpisem.

Smlouva o založení Evropského společenství, část třetí hlava VI kapi
tola 1 Pravidla hospodářské soutěže

Aniž jsou dotčeny postupy týkající se existujících podpor stanovené
v článku 88 Smlouvy o ES, považují se režimy podpor a jednotlivé
podpory poskytované na činnosti spojené s produkcí, zpracováním
nebo uváděním na trh produktů uvedených v příloze I Smlouvy o ES,
s výjimkou produktů rybolovu a z nich odvozených výrobků, zavedené
v některém novém členském státě přede dnem přistoupení a stále
použitelné po tomto dni, za existující podpory ve smyslu čl. 88 odst. 1
Smlouvy o ES za těchto podmínek:

—

opatření týkající se podpory budou sdělena Komisi do čtyř měsíců
ode dne přistoupení. Toto sdělení bude zahrnovat údaje o právním
základu každého opatření. Existující podpory a záměry poskytnout
nebo upravit podpory, které byly sděleny Komisi přede dnem při
stoupení, se považují za sdělené dnem přistoupení. Komise zve
řejní seznam těchto podpor.

Pojem obvyklého převodu zásob bude vymezen pro každý produkt
na základě kritérií a Cílů specifických pro každou společnou orga
nizaci trhu.
Tato podpůrná opatření se považují za „existující" podporu ve smyslu
čl. 88 odst. 1 Smlouvy o ES do konce třetího roku ode dne přistou
pení.
Zásoby uvedené v odstavci 1 se odečítají od množství přesahují
cího obvyklý převod zásob.

Komise provede a uplatňuje úpravu vymezenou výše postupem
podle článku 13 nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 o financování
společné zemědělské politiky ( ), nebo případně postupem podle
čL 42 odst 2 nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 o společné organi
zaci trhů v odvětví cukru (') nebo odpovídajících článků ostatních
nařízení o společné organizaci zemědělských trhů, nebo odpoví-

Nové členské státy upraví, bude-li to nezbytné, tato podpůrná opatření
v souladu s předchozím pododstavcem tak, aby byla nejpozději do
konce třetího roku po dni přistoupení v souladu s pokyny Komise. Po
tomto dni se každá podpora, u níž bude zjištěno, že je neslučitelná
s uvedenými pokyny, považuje za novou podporu.

2

(') Úř. věst. L 216, 5.8.1978, s. 1.
( ) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 103.
( ) Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1.
2
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5. C E L N Í U N I E

Smlouva o založení Evropského společenství, část třetí hlava I Volný
pohyb zboží, kapitola 1 Celní unie

—

31992 R 2913: Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992,
kterým se vydává celní kodex Společenství (Uř. věst. L 302,
19.10.1992. s. 1). napos edy pozměněné:

—

dovezené ze zemí či území jiných než z dotyčné země a pro
puštěné do volného oběhu v této zemi,

získané nebo vyrobené v dotyčné zemi buď ze zboží uvede
ného ve druhé odrážce tohoto odstavce, nebo ze zboží uvede
ného v první a druhé odrážce tohoto odstavce.

32000 R 2TJ0: nařízením (ES) Evropského parlamentu a Rady
č. 2 00/2000 ze dne 16.11.2000 (Úř. věst. L 311, 12.12.2000.
s. P ) :
7

Evropské dohody:
31993 R 2454: Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července
1993, kterým se provádí nanzení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se
vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. 253. 11.10.1993. s. 1), napo
sledy pozměněné:

—

32002 R 0444: nařízením Komise (ES) č. 444/2002 ze dne
11.3.2002 (Úř. věst. L 68. 12.3.2002. s. 11).

Nařízení (EHS) č. 2913,92 a nařízení (EHS) č. 2454/93 se v případě
nových členských států uplatňují s výhradou těchto zvláštních ustano
vení:

—

21994 A 1231 (34): Evropská dohoda zakládající přidružení
mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na
jedné straně a Českou republikou na straně druhé — Protokol
č. 4 o definici pojmu „původní výrobky" a metodách adminis
trativní spolupráce (');

21998 A 0309 (01): Evropská dohoda zakládající přidružení
mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na
jedné straně a Estonskou republikou na straně druhé — Proto
kol č. 3 o definici pojmu „původní výrobky" a metodách
administrativní spolupráce ( );
2

Odchylně od článku 20 nanzení (EHS) č. 2913/92 nepodléhá
zboží, které je ke dni přistoupení dočasně uskladněno nebo se
nachází v některém z celné schválených určení a celních režimů
uvedených v čl. 4 bodě 15 písm. b) a bodě 16 písm. b) až g) uve
deného nanzení v podmínkách rozšířeného Společenství, nebo
zboží, které je přepravováno uvnitř rozšířeného Společenství po
ukončení vývozních formalit, clu a dalším celním opatřením při
propouštění do volného oběhu za podmínky, že je předložen jeden
z těchto důkazů:

důkaz preferenčního původu řádně vydaný přede dnem při
stoupení podle jedné z Evropských dohod (uvedených níže)
nebo rovnocenných preferenčních dohod, které mezi sebou
uzavřely nové členské státy a které obsahují zákaz navracení
cla nebo osvobození oď něj u nepůvodních materiálů
používaných při výrobě výrobků, pro něž je důkaz původu
vydáván nebo vystaven (pravidlo „zákazu navracení cla"):

b)

některý z důkazů statusu Společenství uvedených v čl. 314
písm. c) a článku 315 nařízení (EHS) č. 2454/93.

Pro účely vydání důkazu uvedeného v odst. 1 písm. b) s ohledem
na stav ke dni přistoupení a nad rámec čl. 4 odst. 7 nařízení (EHS)
č. 2913/92 se za „zboží Společenství" považuje zboží:

zcela získané na území kteréhokoli z nových členských států
za podmínek totožných s podmínkami uvedenými v článku
23 nanzení (EHS) č. 2913/92 a neobsahující zboží dovezené
z jiných zemí či území.

21998 A 0202 (01): Evropská dohoda zakládající přidružení
mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na
jedné straně a Lotyšskou republikou na straně druhé — Proto
kol č. 3 o definici pojmu „původní výrobky" a metodách
administrativní spolupráce (*);

21998 A 0220 (01): Evropská dohoda zakládající přidružení
mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na
jedné straně a Litevskou republikou na straně druhé — Proto
kol č. 3 o definici -pepriu „původní výrobky" a metodách
administrativní spolupráce ( );
4

21993 A 1231 (13): Evropská dohoda zakládající přidružení
mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na
jedné straně a Maďarskou republikou na straně druhé — Pro
tokol č. 4 o definici pojmu „původní výrobky" a metodách
administrativní spolupráce 0):

21993 A 1231 (18): Evropská dohoda zakládající přidružení
mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na
jedné straně a Polskou republikou na straně druhé — Protokol
č. 4 o definici pojmu „původní výrobky" a metodách adminis
trativní spolupráce ( );
6
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—

21999 A 0226 (01): Evropská dohoda zakládající přidružení
mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy, které
jednají v rámci Evropské unie, na jedné straně a Slovinskou
republikou na straně druhé — Protokol č. 4 o definici pojmu
„původní výrobky" a metodách administrativní spolupráce ( );

příslušné celní orgány stávajících členských států a nových
členských států přijímat po dobu tří let od vydání dotyčného
důkazu původu a mohou být učiněny těmito orgány po dobu tří
let od přijetí důkazu původu jako dokladu pro celní prohlášení
pro volný oběh.

7

—

21994 A 1231 (30): Evropská dohoda zakládající přidružení
mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na
jedné straně a Slovenskou republikou na straně druhé — Pro
tokol č. 4 o definici pojmu „původní výrobky" a metodách
administrativní spolupráce ( ).

6.

Pokud byly důkaz původu a/nebo přepravní doklady vydány přede
dnem přistoupení a pokud celní formality jsou nezbytné ve vztahu
k obchodu zbožím mezi novými členskými státy a stávajícími
členskými státy nebo mezi novými členskými státy navzájem,
uplatní se ustanovení protokolů o definici pojmu „původní
výrobky" a metodách administrativní spolupráce k odpovídajícím
dohodám.

7.

Režim uskladňování v celním skladu stanovený v článcích 84 až
90 a 98 až 113 nařízení (EHS) č. 2913/92 a v článcích 496 až
535 nařízení (EHS) č. 2454/93 se v případě nových členských
států uplatňuje s výhradou těchto zvláštních ustanovení:

8

3.

Aniž je dotčeno uplatňování opatření vyplývajících ze společné
obchodní politiky, bude důkaz původu řádně vydaný ve třetích
zemích v rámci preferenčních dohod uzavřených členskými státy
s těmito zeměmi nebo v rámci jednostranných vnitrostátních
právních předpisů nových členských států přijímán v dotyčných
nových členských státech za podmínky, že:

a)

získám tohoto původu uděluje preferenční sazební zacházení
na základě preferenčních sazebních opatření obsažených
v dohodách nebo ujednáních, které Společenství uzavřelo
s třetími zeměmi nebo skupinami zemí nebo ve vztahu k nim
přijalo podle čl. 20 odst. 3 písm. d) nebo e) nařízení (EHS)
č. 2913/92;

b)

důkaz původu a přepravní doklady byly vydány nejpozději
jeden den přede dnem přistoupení;

c)

důkaz původu je předložen celním orgánům ve lhůtě čtyř
měsíců ode dne přistoupení.

—

8.
Pokud bylo zboží navržené v celním prohlášení k dovozu v novém
členském státě předje dnem přistoupení.podle preferenčních ujed
nání platných v novém členském státě v té době, může být důkaz
původu vydaný zpětně podle těchto ujednání rovněž přijat
v novém členském i státě za podmínky, že je předložen celním
orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení.

4.

b)

—

režim bude ukončen za podmínek stanovených právními
předpisy Společenství. Pokud ukončením režimu vzniká celní
dluh, je zaplacená částka považována za vlastní zdroje Spole
čenství. Pokud se částka celního dluhu určuje na základě
sazebního zařazení, množství, celní hodnoty a původu
dováženého zboží v době přijetí celního prohlášení s návrhem
na jeho propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku
a toto prohlášení bylo přijato přede dnem přistoupení,
vyplývají tyto prvky z právních předpisů použitelných
v daném novém členském státě přede dnem přistoupení;

—

pokud ukončením režimu vzniká celní druh, je z dovozního
cla placen vyrovnávací úrok za podmínek stanovených
právními předpisy Společenství, aby se dodržela rovnost mezi
držiteli povolení usazenými v současných členských státech
a v nových členských státech;

—

pokud je prohlášení pro režim aktivního zušlechťovacího
styku přijato v systému navracení, uskutečňuje navrácení za
podmínek stanovených právními předpisy Společenství nový
•členský stát na vlastní náklady, jestliže dotyčný celní dluh,
u něhož je navrácení požadováno, vznikl přede dnem přistou
pení.

takové ustanovení je též obsaženo v dohodách uzavřených
přede dnem přistoupení mezi těmito třetími zeměmi a Unií a

schválení vývozci uplatňují pravidla původu Společenství.

Tato povolení budou nahrazena v nových členských státech nej
později, do jednoho roku ode dne přistoupení novými povoleními
vydanými podle podmínek právních předpisů Společenství.

5.

režim bude ukončen za podmínek stanovených právními
předpisy Společenství. Pokud ukončením režimu vzniká celní
dluh, je zaplacená částka považována za vlastní zdroje Spole
čenství. Pokud se částka celního dluhu určuje na základě
povahy dováženého zboží, celní hodnoty a množství dováže
ného zboží v době přijetí celního prohlášení s návrhem na
jeho propuštění do režimu uskladňování v celním skladu
a toto prohlášení bylo přijato přede dnem přistoupení,
vyplývají tyto prvky z právních předpisů použitelných
v daném novém členském státě přede dnem přistoupení.

Režim aktivního zušlechťovacího styku stanovený v článcích 84 až
90 a 114 až 129 nařízení (EHS) č. 2913/92 a v článcích 496 až
523 a 536 až 550 nařízení (EHS) č. 2454/93 se v případě nových
členských států uplatňuje s výhradou těchto zvláštních ustanovení:

Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Slo
vinsko a Slovensko mohou povolit, aby bylo zachováno povolení,
jímž byl přiznán status „schváleného vývozce" v rámci dohod
uzavřených se třetími zeměmi, za podmínky, že:

a)

23.9.2003

Žádosti o následné ověření důkazu původu vydaného podle prefe
renčních dohod a ujednání uvedených v odstavcích 3 a 4 budou
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Režim přepracování pod celním dohledem stanovený v článcích
84 až 90 a 130 áž 136 nařízení (EHS) č. 2913/92 a v článcích
496 až 523 a 551 až 552 nanzení (EHS) č. 2454/93 se v případě
nových členských států uplatňuje s výhradou těchto zvláštních
ustanovení:
—

režim bude ukončen za podmínek stanovených právními
předpisy Společenství. Pokud ukončením režimu vzniká celní
dluh, je zaplacená částka považována za vlastní zdroje Spole
čenství.

10. Režim dočasného použití stanovený v článcích 84 až 90 a 137 až
144 nanzení (EHS) č. 2913/92 a v'článcích 496 až 523 a 553 až
584 nanzení (EHS) č. 2454/93 se v případě nových členských
států uplatňuje s výhradou těchto zvláštních ustanovení:
—

—

režim bude ukončen za podmínek stanovených právními
předpisy Společenství. Pokud ukončením režimu vzniká celní
dluh. je zaplacená částka považována za vlastní zdroje Spole
čenství. Pokud se částka celního dluhu určuje na základě
sazebního za/azení. množství, celní hodnoty a původu
dováženého zboží v době přijetí celního prohlášení s návrhem
na jeho propuštění do režimu dočasného použití a toto pro
hlášení bylo přijato přede dnem přistoupení, vyplývají tyto
prvky z právních předpisů použitelných v daném novém člen
ském státě přede dnem přistoupení;
pokud ukončením režimu vzniká celní dluh, je z dovozního
cla placen vvrovnávací úrok za podmínek stanovených
právními předpisy Společenství, aby se dodržela rovnost mezi
držiteli povolení usazenými v současných členských státech
a v nových členských státech.

11. Režim pasivního zušlechťovacího styku stanovený v článcích 84
až 90 a 145 až 160 nanzení (EHS) í. 2913/92 a v článcích 496 až
523 a 585 až 592 nařízení (EHS) č. 2454/93 se v případě nových
členských států uplatňuje s výhradou těchto zvláštních ustanovení:
—

režim je ukončen za podmínek stanovených právními před
pis}- Společenství. Pokud ukončením režimu vzniká celní dluh,
je zaplacená částka považována za vlastní zdroje Společenství.
Ustanovení čl. 591 druhého pododstavce nařízení (EHS)
č. 2454/93 se použije obdobně na dočasně vyvezené zboží,
které bylo dočasné vyvezeno z nových členských států přede
dnem přistoupení.

platit do konce jejich platnosti nebo po dobu jednoho roku ode
dne přistoupení, podle toho, co nastane dříve.
13. Postupy týkající se vzniku celního dluhu, jeho zaúčtování
a vybrání po propuštění zboží stanovené v článcích 201 až 232
nařízení (EHS) č. 2913/92 a v článcích 859 až 876a nařízení (EHS)
č. 2454/93 se v případě nových členských států uplatňují s výhra
dou těchto zvláštních ustanovení:
—

výběr je uskutečněn za podmínek stanovených právními před
pisy Společenství. Pokud však celní dluh vznikl přede dnem
přistoupení, uskutečňuje vybrání dotyčný nový členský stát ve
vlastní prospěch za podmínek platných v tomto státě.

14. Postupy pro navrácení a prominutí cla stanovené v článcích 235
až 242 nanzení (EHS) č. 2913/92 a v článcích 877 až 912 nařízení
(EHS) č. 2454/93 se v případě nových členských států uplatňují
s výhradou těchto zvláštních ustanovení:
—

navrácení a prominutí cla je uskutečňováno za podmínek sta
novených právními předpisy Společenství. Pokud se však cla,
jejichž navrácení nebo prominutí je požadováno, vztahují
k celnímu dluhu, který vznikl přede dnem přistoupení,
uskutečňuje navrácení a prominutí daný nový členský stát na
vlastní náklady za podmínek platných v tomto státě.

(') Úř. věst. L 360, 31.12.1994, s. 2. Dohoda naposledy pozměněná rozhodnutím
Rady přidružení EU-Česká republika č. 2/2001 ze dne 23.1.2001 (Úř. věst. L
64. 6.3.2001. s. 36).
(-) Úř. věst. L 68, 9.3.1998, s. 3. Dohoda naposledy pozměněná rozhodnutím
Rady přidružení EU-Estonsko č. 3/2001 ze dne 19.2.2001 (Úř. vést. L "9,
17.3.2001. s. 26).
(') Úř. vést. L 26, 2.2.1998, s. 3. Dohoda naposledy pozměněná rozhodnutím
Rady přidružení EU-Lotyšsko č. 1/2001 ze dne 23.1.2001 (Úř. vést. L 60.
1.3.2001, s. 54).
( ) Úř. věst. L 51, 20.2.1998, s. 3. Dohoda naposledy pozměněná rozhodnutím
Rady přidružení EU-Litva č. 1/2001 ze dne 25.1.2001 (Úř. vést. L 85,
24.3.2001. s. 24).
(') Úř. vést. L 347, 31.12.1993, s. 2. Dohoda naposledy pozměněná rozhodnutím
Rady přidružení EU-Maďarsko č. 4/2000 ze dne 22.12.2000 (Úř. vést. L 19,
20.1.2001. s. 26).
(*) Úř. věst. L 348. 31.12.1993, s. 2. Dohoda naposledy pozměněná rozhodnutím
Rady přidružení EU-Polsko č. 4/2000 ze dne 29.12.2000 (Úř. věst. L 19,
20.1.2001. s. 29).
f ) Úř. věst. L 51, 26.2.1999, s. 3. Dohoda naposledy pozměněná rozhodnutím
Rady přidružení EU-Slovinsko č. 5/2000 ze dne 22.12.2000 (Úř. vést. L 48,
17.2.2001. s. 23).
( ) Úř. věst. L 359, 31.12.1994, s. 2. Dohoda naposledy pozměněná rozhodnutím
Rady přidružení EU-Slovensko č. 2/2001 ze dne 22.2.2001 (Úř. vést. L 85.
24.3.2001. s. 27).
4

s

12. Povolení, která by ".a udělena přede dnem přistoupení za účelem
použití celních režimů uvedených v odstavcích 8, 9 a 11, budou
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Dodatek k Příloze N {*)
Seznam existujících podpůrných opatření uvedených v bodě 1 písm. b) mechanismu existujících podpor
stanoveného v kapitole 3 přílohy I V

(*) Viz Úř. věst. C 227 E, 23.9.2003, s. 2.
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23.9.2003
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PŘÍLOHA V
Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Česká republika

1. V O L N Ý P O H Y B O S O B
Smlouva o založení Evropského společenství.

31968 L 0360: Směrnice Rady 68/360/EHS ze dne 15. října 1968
o odstranění omezení pohybu a pobytu pracovníků členských států
a jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství (Úř. věst. L 257,
19.10.1968. s. 13), naposledy pozměněná:

—

11994 N: Aktem c podmínkách přistoupení a o úpravách smluv
— přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského
království (Úř. věst. C 241. 29.8.1994, s. 21).

31968 R 1612: Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968
o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství (Úř. věst. L 257,
19.10.1968. s. 2). naposledy pozměněné:

—

31992 R 2434: nařízením Rady (EHS) č. 2434/92 ze dne 27. čer
vence 1992 (Úř. vest. L 245. 26.8.1992, s. 1).

31996 L 0071: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze
dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování
služeb (Úř. věst. L 18. 21.1.1997. s. 1).

1.
Článek 39 a čl. 49 první pododstavec Smlouvy o ES se ve vztahu
k volnému pohybu
pracovníků ' a volnému pohybu služeb,
zahrnujícímu dočasný pohyb pracovníků vymezený v článku 1
směrnice 96/71,/ES. mezi Českou republikou na jedné straně a Belgií,
Dánskem, Německem, Estonskem, Řeckem, Španělskem, Francií,

Irskem, Itálií, Lotyšskem, Litvou, Lucemburskem, Madarskem, Nizozem
skem, Rakouskem, PoLskem, Portugalskem, Slovinskem, Slovenskem,
Finskem, Švédskem a Spojeným královstvím na straně druhé, použijí
v plném rozsahu pouze za podmínek přechodných ustanovení uve
dených v odstavcích 2 až 14.

2.
Odchylně od článků 1 až 6 nanzení (EHS) č. 1612/68 budou stá
vající členské státy do konce období dvou let po dni přistoupení uplat
ňovat národní opatření nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných
dohod, upravující přístup českých státních příslušníků na jejich trhy
práce. Stávající členské státy mohou tato opatření dále uplatňovat do
konce období pěti let po dni přistoupení České republiky.

Čeští státní příslušníci, kteří ke dni přistoupení ve stávajícím členském
státě legálně pracují a je jim umožněn vstup na trh práce tohoto člen
ského státu na nepřerušenou dobu 12 měsíců nebo delší, mají přístup
na trh práce tohoto členského státu, ale ne na trh práce ostatních
členských států uplatňu ících národní opatření.

Stejných práv požívají čeští státní příslušníci, kterým byl na nepřeruše
nou dobu 12 měsíců nebo delší umožněn vstup na trh práce stávají
cího členského státu až po přistoupení.

Čeští státní příslušníci uvedení výše ve druhém a třetím pododstavci
přestanou požívat práv uvedených ve zmíněných pododstavcích, pokud
dobrovolně opustí trh práce daného stávajícího členského státu.

Těchto práv nepožívají čeští státní příslušníci, kteří ve stávajícím člen
ském státě legálně pracují ke dni přistoupení nebo v průběhu období,
po které se uplatňují národní opatření, a kterým byl umožněn vstup
na trh práce tohoto členského státu na dobu kratší než 12 měsíců.

3.
Před koncem období dvou let po dni přistoupení přezkoumá
Rada na základě zprávy Komise působení přechodných ustanovení uve
dených v odstavci 2.

Po dokončení tohoto přezkoumání a nejpozději do konce období dvou
let po dni přistoupení oznámí stávající členské státy Komisi, zda budou
dále "uplatňovat národní opatření nebo opatření, která vyplývají
z dvoustranných dohod, nebo zda budou napříště uplatňovat články. 1
až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68. Nebude-li takové oznámení učiněno,
uplatňují se články 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68.

4.
Na žádost České republiky se může uskutečnit ještě jedno pře
zkoumání. Použije se postup podle odstavce 3, přičemž přezkoumání
bude dokončeno do šesti měsíců od doručení žádosti České republiky.

5.
Členský stát, který na konci období pěti let uvedeného v odstavci
2 zachovává národní opatření nebo opatření, která vyplývají z dvou
stranných dohod, může v případě vážných narušení trhu práce nebo
nebezpečí takových narušení po oznámení Komisi dále uplatňovat tato
opatření do konce období sedmi let po dni přistoupení. Nebude-li
takové oznámení učiněno, uplatňují se články 1 až 6 nařízení (EHS)
č. 1612/68.

6.
Členské státy, které během období sedmi let po dni přistoupení
vůči státním příslušníkům České republiky na základě odstavců 3, 4
nebo 5 uplatňují články 1 až 6 nanzení (EHS) č. 1612/68 a které
během tohoto období vydávají státním příslušníkům České republiky
pro účely evidence povolení k zaměstnání, vydávají tato povolení auto
maticky.

7.
Členské státy, ve kterých se na základě odstavců 3, 4 nebo 5 ve
vztahu k českým státním příslušníkům uplatňují články 1 až 6 nařízení
(EHS) č. 1612/68, se mohou do konce období sedmi let po dni přistou
pení rozhodnout pro postup stanovený v níže uvedených pod
odstavcích.
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Pokud je ve členském státě uvedeném v prvním pododstavci vážně
narušen trh práce nebo se předvídá jeho narušení, které by mohlo
vážně ohrozit životní úroveň nebo úroveň zaměstnanosti v dané
oblasti nebo povolání, informuje o tom tento členský stát Komisi
a ostatní členské státy a současně jim poskytne veškeré náležité údaje.
Na základě těchto informací může členský stát požádat Komisi, aby
oznámila úplné nebo částečné pozastavení uplatňování článků 1 až 6
nařízení (EHS) č. 1612/68 za účelem obnovení běžného stavu v dané
oblasti nebo povolání. Komise rozhodne o pozastavení a délce jeho
trvání a rozsahu nejpozději' do dvou týdnů od doručení žádosti
a oznámí své rozhodnutí Radě. Každý členský stát může do dvou
týdnů od vydání rozhodnutí Komise požádat Radu o zrušení' nebo
změnu rozhodnutí. Rada rozhodne o této žádosti kvalifikovanou větši
nou do dvou týdnů.

23.9.2003

10.
V případech, kdy jsou na základě výše uvedených přechodných
ustanovení stávajícími členskými státy uplatňována národní opatření
nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod, může Česká
republika ponechat v platnosti rovnocenná opatření ve vztahu
ke státním příslušníkům daného členského státu nebo členských států.

11.
Pokud je některým stávajícím členským' státem pozastaveno
uplatňování článků 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68, může se Česká
republika ve vztahu k Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Polsku, Slo
vinsku nebo Slovensku rozhodnout pro postup stanovený v odstavci
7. Během takového období se povolení k zaměstnání vydaná Českou
republikou pro účely evidence státním příslušníkům Estonska, Lotyšska,
Litvy, Maďarska, Polska, Slovinska nebo Slovenska vydávají automa
ticky.

Členský stát uvedený v prvním pododstavci může v naléhavých a výji
mečných případech pozastavit uplatňování článků 1 až 6 nařízení
(EHS) č. 1612/68, a následně zašle odůvodněné oznámení Komisi.

8.
Po dobu, kdy je podle výše uvedených odstavců 2 až 5 a 7 uplat
ňování článků 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68 pozastaveno, se na
státní příslušníky stávajících členských států v České republice a na
české státní příslušníky ve stávajících členských státech uplatňuje člá
nek 11 nařízení za těchto podmínek:

— rodinní příslušníci pracovníka uvedení v čl. 10 odst. 1 písm. a)
* nařízení, kteří s pracovníkem na území členského státu legálně
bydlí ke dni přistoupení, mají po přistoupení okamžitý přístup na
trh práce tohoto členského státu. To se nevztahuje na rodinné
příslušmky pracovníka, kterému byl legálně umožněn vstup na trh
práce členského státu na dobu kratší než 12 měsíců;

—

rodinní příslušníci pracovníka uvedení v čl. 10 odst. 1 písm. a)
nařízení, kteří s pracovníkem na území členského státu legálně
bydlí ode dne pozdějšího než den přistoupení, ale v době uplatňo
vání výše uvedených přechodných ustanovení, mají přístup na trh
práce od okamžiku, kdy v dotyčném členském státě bydlí nejméně
po dobu osmnácti měsíců, nebo od třetího roku po dni přistou
pení, podle toho, co nastane dříve.

12.
Každý stávající členský stát uplatňující národní opatření v sou
ladu s odstavci 2 až 5 a 7 až 9 může v rámci vnitrostátních právních
předpisů zavést větší svobodu pohybu, než je svoboda pohybu ke dni
přistoupení, včetně úplného přístupu na trh práce. Od třetího roku po
dni přistoupení se každý stávající členský stát uplatňující národní opa
tření může kdykoli rozhodnout uplatňovat místo nich články 1 až 6
nařízení (EHS) č. 1612/68. O tomto rozhodnutí informuje Komisi.

13.
S cílem čelit vážným narušením trhu práce nebo nebezpečí
takových narušení v určitých citlivých odvětvích služeb, která mohou
vzniknout v některých oblastech při nadnárodním poskytování služeb
definovaném v článku 1 směrnice 96/71/ES, se mohou Německo
a Rakousko po dobu, kdy uplatňují na základě výše uvedených pře
chodných ustanovení na volný pohyb českých pracovníků národní opa
tření nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod, po ozná
mení Komisi odchýlit od čl. 49 prvního pododstavce Smlouvy o ES
s cílem omezit v rámci poskytování služeb společnostmi usazenými
v České republice dočasný pohyb pracovníků, jejichž právo na přístup
k zaměstnání v Německu nebo Rakousku podléhá národním opa
třením.

Seznam odvětví služeb, na která se může vztahovat tato odchylka, je
následující:

— v Německu:

Odvětví

Těmito ustanoveními nejsou dotčena výhodnější národní opatření nebo
opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod.

9.
Vzhledem k tomu, že některá ustanovení směrnice 68/360/EHS
nemohou být oddělena od těch ustanovení nařízení (EHS) č. 1612/68,
jejichž uplatňování je podle odstavců 2 až 5 a 7 a 8 odloženo, mohou
se Česká republika a stávající členské státy od těchto ustanovení
odchýlit v rozsahu nezbytném pro uplatňování odstavců 2 až 5 a 7
a 8.

Kód NACE ('), pokud není uvedeno
jinak

Stavebnictví včetně souvisejících
oborů

45.1 až 4;
Činnosti uvedené v příloze
směrnice 96/71/ES

Čištění budov, zařízení
a dopravních prostředků

74.70 Čištění budov, zařízení
a dopravních prostředků

jiné služby

74.87 Pouze činnosti v oblasti
dekorace interiérů
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čl. 49 prvního pododstavce Smlouvy o ES. přijmout rovnocenná opa
tření.

— v Rakousku:

Odvětví
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Kód NACE ('), pokud není uvedeno
jinak

Činnosti v rostlinné výrobě:
terénní úprava zahrad, parků,
sadů a jiných zelených ploch

01.41

Řezání, tvarování a konečná
úprava ozdobného a stavebního
přírodního kamene

26.7

Výroba kovových konst-ukcí
a jejich dílů

28.11

Stavebnictví včetně souvisejících
oborů

45.1 až 4:
Činnosti uvedené v příloze
směrnice 96/71/ES

Pátrací a ochranné činnosti

74.60

Čištění budov, zařízení
a dopravních prostředku

"4.70

Ostatní činnosti související se
zdravotní péčí

85.14

Sociální péče bez ubytování

85.32

Uplatňování tohoto odstavce nesmí vést ke zpřísnění podmínek dočas
ného pohybu pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb
mezi Německem nebo Rakouskem a Českou republikou v porovnání
s podmínkami ke dni podpisu smlouvy o přistoupení.

14.
Uplatňování odstavců 2 až 5 a 7 až 12 nesmí vést ke zpřísnění
podmínek přístupu českých státních příslušníků na trhy práce stá
vajících členských států v porovnání s podmínkami ke dni podpisu
smlouvy o přistoupení.

Bez ohledu na uplatňování odstavců 1 až 13 budou stávající členské
státy během doby uplatňování národních opatření nebo opatření, která
vyplývají z dvoustranných dohod, upřednostňovat v přístupu na svůj
trh práce pracovníky, kteří jsou státními příslušníky členských států,
před pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí.

Na české migrující pracovníky a jejich rodinné příslušníky, kteří legálně
bydlí a pracují v jiném členském státě, nebo na migrující pracovníky
z ostatních členských států a jejich rodinné příslušníky, kteří legálně
bydlí a pracují v České republice, se nebudou vztahovat větší omezení
než na migrující pracovníky a jejich rodinné příslušníky z třetích zemí.
kteří bydlí a pracují v členském státě nebo v České republice. Při uplat
ňování zásady upřednostňování pracovníků z členských zemí Spole
čenství se s migrujícími pracovníky z třetích zemí. kteří bydlí a pracují
v České republice, nesmí zacházet příznivěji než se státními příslušníky
České republiky.

Česká republika může po oznámení Komisi a v rozsahu, v jakém se
Německo a Rakousko v souladu s předchozími pododstavci odchýlí od

(') NACE: viz 31990 R 3037: nanzení Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října
1990 o statistické klasifikaci ekonomických činnosti v Evropském spole
čenství, naposledy pozměněné 32002 R 0029: nařízením Komise (ES) č. 29/
2002 ze dne 19.12.2001 (Úř. vést. L 6. 10.1.2002. s. 3)

2. V O L N Ý P O H Y B K A P I T Á L U

Smlouva o Evropské unii:

Smlouva o založení Evropského společenství.

1.
Odchylně od povinností vyplývajících ze smluv, na kterých je
založena Evropská unit. může Česká republika po dobu pěti let ode
dne přistoupení ponec.iat v platnosti pravidla stanovená devizovým
zákonem č. 219/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o nabývání
objektů vedlejšího bydlení státními příslušníky členských států, kteří
nebydlí v České republice, a společnostmi zřízenými podle práva
jiného členského státu, které ani nejsou usazeny, ani nemají pobočku
nebo zastoupení na území České republiky.

2.
Odchylně od povinností vyplývajících ze smluv, na kterých je
založena Evropská unie. může Česká republika po dobu sedmi let ode
dne přistoupení ponecnat v platnosti pravidla stanovená devizovým

zákonem č. 219/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, a zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách pře-,
vodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby,
týkající se nabývání zemědělské půdy a lesů státními příslušníky
členských států a společnostmi zřízenými podle práva jiného členského
státu, které nejsou ani usazeny, ani zapsány do rejstříku v České repub
lice. V žádném případě nesmí být v souvislosti s nabýváním
zemědělské půdy a lesů se státním příslušníkem členského státu zachá
zeno méně příznivě než ke dni podpisu smlouvy o přistoupení nebo
s většími omezeními než se státním příslušníkem třetí země.

Na samostatné hospodařící zemědělce, kteří jsou státními příslušníky
jiného členského státu a kteří se chtějí usadit a bydlet v České repub
lice, se nebude vztahovat předchozí pododstavec ani jiné postupy než
ty, které se vztahují na státní příslušníky České republiky.
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Obecné přezkoumání těchto přechodných opatření se uskuteční ve
třetím roce po dni přistoupení. K tomuto účelu předloží Komise
zprávu Radě. Rada může na návrh Komise jednomyslně rozhodnout
o zkrácení nebo ukončení přechodného období uvedeného v prvním
pododstavci.

23.9.2003

Bude-li dostatečně prokázáno, že po uplynutí přechodného období
nastanou vážná narušení nebo hrozba vážných narušení trhu se
zemědělskou půdou v České republice, rozhodne Komise na žádost
České republiky o prodloužení přechodného období o nejvýše tři roky.

3. Z E M Ě D Ě L S T V Í

A. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

a)

Stukturální požadavky stanovené v přílohách I a II směrnice
64/43 3/EHS, v přílohách I a II směrnice 71/118/EHS, v přílohách
A a B směrnice 77/99/EHS, v příloze směrnice 89/437/EHS
a v příloze B směrnice 92/46/EHS se do 31. prosince 2006 neu
platňují na zařízení v České republice uvedená v dodatku A k této
příloze s výhradou níže stanovených podmínek.

b)

Dokud se na zařízení zmíněná v písmenu a) vztahuje uvedené
písmeno, smějí být produkty pocházející z těchto zařízení uváděny
pouze na vnitrostátní trh nebo používány k dalšímu zpracování ve
vnitrostátních zařízeních, na která se rovněž vztahuje písmeno a),
bez ohledu na okamžik uvedení na trh. Tyto produkty musí být
označeny zvláštní hygienickou značkou.

1.
31964 L 0433: Směrnice Rady 64/433/EHS ze dne 26. června
1964 o hygienických otázkách produkce čerstvého masa a jeho
uvádění na trh (Uř. věst. P 121, 29.7.1964, s. 2012 a později
pozměněná a vydaná v úplném znění v Úř. věst. L 268, 29.6.1991,
s. 71), naposledy pozměněná:

—

31995 L 0023: směrnicí Rady 95/23/ES ze dne 22.6.1995 (Úř.
věst. L 243, 11.10.1995. s. 7).

31971 L 0118: Směrnice
o hygienických otázkách
uvádění na trh (Úř. věst.
a aktualizovaná v Úř.
pozměněná:

—

Rady 71/118/EHS ze dne 15. února 1971
produkce čerstvého drůbežího masa a jeho
L 55, 8.3.1971, s. 23 a později pozměněná
věst. L 62, 15.3.1993, s. 6), naposledy

Předchozí pododstavec se vztahuje rovněž na všechny produkty
pocházející z integrovaných zařízení na produkci masa, pokud se
na část zařízení vztahuje písmeno a).

31997 L 0079: směrnicí Rady 97/79/ES ze dne 18.12.1997 (Úř.
věst. L 24, 30.1.1998, s. 31).
c)

Česká republika zajistí postupné dosažení souladu se struktu
rálními požadavky uvedenými v písmenu a) v souladu se lhůtami
pro nápravu stávajících nedostatků stanovenými v dodatku A
k této příloze. Česká republika zajistí, aby v provozu směla pokra
čovat pouze zařízení, která dosáhnou plného souladu s těmito
požadavky do 31. prosince 2006. Česká republika bude Komisi
podávat roční zprávy o pokroku dosaženém v jednotlivých
zařízeních uvedených v dodatku A, včetně seznamu zařízení, která
napravila stávající nedostatky v průběhu daného roku.

d)

Komise smí aktualizovat dodatek A uvedený v písmenu a) před
přistoupením a do 31. prosince 2006 a při této příležitosti může
doplňovat, v omezeném rozsahu, nebo vypouštět jednotlivá
zařízení s ohledem na pokrok dosažený při nápravě stávajících
nedostatků a na výsledky monitorovacího procesu.

31977 L 0099: Směrnice Rady 77/99/EHS ze dne 21. prosince 1976
o hygienických otázkách při výrobě a uvádění na trh masných výrobků
a některých dalších výrobků živočišného původu (Úř. věst. L 26,
31.1.1977, s. 85 a později pozměněná a aktualizovaná v Úř. věst. L 57,
2.3.1992, s. 4), naposledy pozměněná:

—

31997 L 0076: směrnicí Rady 97/76/ES ze dne 16.12.1997 (Úř.
věst. L 10, 16.1.1998, s. 25).

'31989 L 0437: Směrnice Rady 89/437/EHS ze dne 20. června 1989
o hygienických a zdravotních otázkách výroby vaječných výrobků
a jejich uvádění na trh (Úř. věst. L 212, 22.7.1989, s. 87), naposledy
pozměněná:

—

31996 L 0023: směrnicí Rady 96/23/ES ze dne 29.4.1996 (Úř.
věst. L 125, 23.5.1996, s. 10).

31992 L 0046: Směrnice Rady 92/46/EHS ze dne 16. června 1992
o hygienických předpisech pro produkci syrového mléka, tepelně
ošetřeného mléka a mléčných výrobků a jejich uvádění na trh (Úř.věst.
č. L 268,14.9.1992, s. 1), naposledy pozměněná:

—

31996 L 0023: směrnicí Rady 96/23/ES ze dne 29.4.1996 (Úř.
věst. L 125, 23.5.1996, s. 10).

Prováděcí pravidla k zajištění řádného fungování výše uvedeného
přechodného režimu budou přijata postupem podle článku 16
směrnice 64/433/EHS, článku 21 směrnice 71/118/EHS, článku 20
směrnice 77/99/EHS, článku 14 směrnice 89/437/EHS a článku 31
směrnice 92/46/EHS.

2.
31999 L 0074: Směrnice Rady 1999/74/ES ze dne 19. července
1999, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic (Úř.
věst. L 203, 3.8.1999, s. 53).
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Do 31. prosince 2009 smějí zařízení v České republice uvedená
v dodatku B k této příloze zachovat v provozu klece nesplňující
požadavky na minimální výsku stanovené v čl. 5 odst. 1 bodě 4
směrnice 1999/74/ES, pokud nejsou starší 16 let a pokud jsou vysoké
nejméně 36 cm na nejméně 65 % plochy klece a nejméně 33 cm v kte
rémkoli bodě.

B. ROSTL1NOLÉKAŘSKÉ PŘEDPISY
31982 L 0471: Směrnice Rady ze dne 30. června 1982 o určitých pro
duktech používaných ve výživě zvířat (Úř. vést. L 213, 21.7.1982, s. 8),
naposledy pozměněná:

—

31999 L 0020: směrnicí Rady 1999/20/ES ze dne 22.3.1999 (Úř.
vést. L 80, 25.3.1999, s. 20).

Odchylně od čl. 3 odst. 1 směrnice 8 2/471/EHS může Česká republika
nadále povolovat, aby byla na jejím území uváděna na trh krmiva na
bázi kvasinek druhu Candida utilis kultivovaných na rostlinných vlák
nech, dokud nebude postupem podle článku 6 uvedené směrnice při
jato odpovídající rozhodnutí nebo po dobu dvou let po dni přistou
pení, podle toho, co nastane dříve, za podmínky, že Česká republika
předloží Komisi dokumentaci uvedenou v článku 7 nejpozději 31. pro
since 2003.

4. D O P R A V N Í P O L I T I K A

uvedeného nařízení uplatňuje na základě písmene b) nebo c). roz
hodnout pro postup stanovený níže.

31993 R 3118: Nařízení Rady (EHS) č. 3118/93 ze dne 25. října 1993,
kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident pro
vozovat vnitrostátní silniční přepravu zboží uvnitř členského státu (Ur.
věst. L 279, 12.11.1993. s. 1), naposledy pozměněné:

—

Pokud je v členském státě uvedeném v předchozím pododstavci
vážně narušen vnitrostátní trh nebo jeho část z důvodu nebo za
přispění kabotáže, například podstatným převisem nabídky nad
poptávkou, nebo pokud je ohrožena finanční stabilita nebo přežití
značného počtu dopravních podniků, informuje o tom tento
členský stát Komisi a ostatní členské státy a současně jim poskytne
veškeré související informace. Na základě těchto informací může
členský stát požádat Komisi o úplné nebo částečné pozastavení
uplatňování článku 1 uvedeného nařízení za účelem znovunasto
lení běžného stavu.

32002 R 0484: nařízením (ES) Evropského parlamentu a Rady
č. 484/2002/ES ze dne 1.3.2002 (Úř. věst. L 76, 19.3.2002, s. 1).

Odchylné od článku 1 nařízení (EHS) č. 3118/93 jsou do konce
druhého roku následujícího po dni přistoupení dopravci usazení
v České republice vyloučeni z provozování vnitrostátní silniční
přeprav)' zboží v jiných členských státech a dopravci usazení
v jiných členských státech jsou vyloučeni z provozování vnitro
státní silniční přepravy zboží v České republice.

b)

c)

d)

Komise posoudí situaci na základě informací poskytnutých daným
členským státem a rozhodne do jednoho měsíce od obdržení
žádosti o potřebě přijmout ochranná opatření. Použije se postup
stanovený v čl. 7 odst. 3 druhém, třetím a čtvrtém pododstavci
a odst. 4, 5 a 6 uvedeného nařízení.

Před koncem draného roku následujícího po dni přistoupení
oznámí členské státy Komisi, zda si přejí prodloužit toto období
nejvýše o dva roky nebo zda si přejí napříště plně uplatňovat člá
nek 1 uvedeného nařízení. Není-li žádné takové oznámení
učiněno, uplatňuje se článek 1 uvedeného nařízení. Pouze dopravci
usazení v členských státech, ve kterých se uplatňuje článek 1 uve
deného nařízení, mohou provozovat vrutrostátní silniční přepravu
zboží v jiných členských státech, ve kterých se článek 1 také
uplatňuje.

Před koncem čtvrtého roku následujícího po dni přistoupení
v případě vážného narušení nebo nebezpečí vážného narosení vni
trostátního trhu silniční přepravy zboží oznámí členské státy, ve
kterých se článek 1 uvedeného nařízení neuplatňuje na základě
písmene b), Komisi, zda si přejí prodloužit toto období nejvýše
o jeden rok, nebo zda si přejí napříště plně uplatňovat článek 1
uvedeného nařízení. Není-li žádné takové oznámení učiněno,
uplatňuje se článek 1 uvedeného nařízení. Pouze dopravci usazení
v členských státech, ve kterých se uplatňuje článek l uvedeného
nařízení, mohou provozovat vrutrostátní silniční přepravu zboží
v jiných členských státech, ve kterých se článek 1 také uplatňuje.

Dokud se článek 1 uvedeného nařízení plně neuplatňuje ve všech
členských státech, mohou se členské státy, ve kterých se článek 1

Členský stát uvedený v prvním pododstavci může v naléhavých
a výjimečných situacích pozastavit používání článku 1 uvedeného
nařízení a následně zašle odůvodněné oznámení Komisi.

e)

Dokud se článek 1 uvedeného nařízení neuplatňuje na základě
výše uvedených písmen a) až c), mohou členské státy regulovat
přístup k vlastní vnitrostátní silniční přepravě zboží prostřed
nictvím postupného vzájemného udělování povolení kabotáže na
základě dvoustranných dohod. To může zahrnovat i možnost plné
liberalizace.

f)

Uplatňování písmen a) až d) nesmí vést k většímu omezení
přístupu k vnitrostátní silniční přepravě zboží než přede dnem
podpisu smlouvy o přistoupení.
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5. D A N É

1.
31977 L 0388: Šestá směrnice Rady 77/388/EHS ze dne
17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států
týkajících se daní z obratu - Společný systém daně z přidané hodnoty:
jednotný základ daně (Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1), naposledy
pozměněná:

uplatňování celkové minimální spotřební daně ve výši 64 eur z ceny
pro konečného spotřebitele (včetně všech daní) u cigaret nejžádanější
cenové kategorie do 31. prosince 2007 s podmínkou, že během tohoto
období Česká republika postupně přiblíží sazby spotřební daně k cel
kové minimální spotřební dani stanovené směrnicí.

—

32002 L 0038: směrnicí Rady 2002/38/ES ze dne 7.5.2002 (Úř.
vést. L 128,15.5.2002, s. 41).

a)

Odchylně od čl. 12 odst. 3 písm. a) směrnice 77/388/EHS může
Česká republika do 31. prosince 2007 zachovat sníženou sazbu
daně z přidané hodnoty, která není nižší než 5 %, na a) dodávky
tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody, s výjimkou
surovin určených pro výrobu tepelné energie, domácnostem
a malým podnikatelům, kteří nejsou plátci DPH, a na b) dodavky
stavebních prací týkajících se staveb určených pro bydlení, které
nejsou poskytnuty v rámci sociální politiky, s výjimkou stavebních
materiálů.

Aniž je dotčen článek 8 směrnice Rady 92/12/EHS o obecné úpravě,
držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani ('),
mohou členské státy po informování Komise zachovat po dobu, kdy se
uplatňuje výše uvedená odchylka, na cigarety, které smějí být dovezeny
na jejich území z České republiky bez dodatečné platby spotřební
daně, stejná množstevní omezení jako ta, která se uplatňují na dovoz
ze třetích zemí. Členské státy, které využijí této možnosti, mohou pro
vádět nezbytné kontroly s podmínkou, že tyto kontroly nemají vliv na
řádné fungování vnitřního trhu.

b)

Pro účely čl. 28 odst. 3 písm. b) směrnice 77/388/EHS může
Česká republika pokračovat v osvobození od daně z přidané hod
noty u mezinárodní přepravy cestujících podle bodu 17 přílohy F
směrnice, dokud nebude splněna podmínka stanovená v čl. 28
odst. 4 směrnice nebo po dobu, kdy je stejné osvobození uplatňo
váno některým stávajícím členským státem, podle toho, co nastane
dříve.

2.
31992 L 0079: Směrnice Rady 92/79/EHS ze dne 19. října 1992
o sbližování daní z cigaret (Uř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 8), naposledy
pozměněná:

—

32002 L 0010: směrnicí Rady 2002/10/ES ze dne 12.2.2002 (Úř.
věst. L 46, 16.2.2002, s. 26).

Odchylně od čl. 2 odst. 1 směrnice 92/79/EHS může Česká republika
odložit uplatňování celkové minimální spotřební daně ve výši 57 %
z ceny pro konečného spotřebitele (včetně všech daní) a minimálně
60 eur na 1 000 cigaret u cigaret nejžádanější cenové kategorie do
31. prosince 2006 s podmínkou, že během tohoto období Česká repu
blika postupně přiblíží sazby spotřební daně k celkové minimální spo
třební dani stanovené směrnicí. Česká republika může rovněž odložit

3.
31992 L 0080: Směrnice Rady 92/80/EHS ze dne 19. října 1992
o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret (Úř. věst.
L 316, 31.10.1992, s. 10), naposledy pozměněná:

—

32002 L 0010: směrnicí Rady 2002/10/ES ze dne 12.2.2002 (Úř.
věst. L 46, 16.2.2002, s. 26).

Odchylně od čl. 3 odst. 1 směrnice 92/80/EHS může Česká republika
odložit uplatňování celkové minimální spotřební daně uvalené na jiné
tabákové výrobky než cigarety do 31. prosince 2006.

Aniž je dotčen článek 8 směrnice Rady 92/12/EHS o obecné úpravě,
držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani ('),
mohou členské státy po informování Komise zachovat po dobu, kdy se
uplatňuje výše uvedená odchylka, na jiné tabákové výrobky než ciga
rety, které smějí být dovezeny na jejich území z České republiky bez
dodatečné platby spotřební daně, stejná množstevní omezení jako ta,
která se uplatňují na dovoz ze třetích zemí. Členské státy, které využijí
této možnosti, mohou provádět nezbytné kontroly s podmínkou, že
tyto kontroly nemají vliv na řádné fungování vnitřního trhu.

(') Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Rady
2000/47/ES (Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 73).

6. E N E R G E T I K A

1.
31968 L 0414: Směrnice Rady 68/414/EHS ze dne 20. prosince
1968. kterou se členským státům EHS ukládá povinnost udržovat mini
mální zásoby ropy a/nebo ropných produktů (Úř. věst. L 308,
23.12.1968, s. 14), naposledy pozměněná:

—

31998 L 0093: směrnicí Rady 98/93/ES ze dne 14. 12. 1998 (Úř.
vést, L 358. 31.12.1998. s. 100). .

Odchylně od čl. 1 odst. 1 směrnice 68/414/EHS nebude minimální
úroveň zásob ropných produktů uplatňována v České republice do
31. prosince 2005. Česká republika zajistí, aby minimální úroveň zásob
ropných produktů pro každou kategorii ropných produktů uvedenou
v článku 2 odpovídala následujícím minimálním počtům dnů prů
měrné denní domácí spotřeby, jak je vymezena v čl. 1 odst. 1:
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2.
31998 L 0030: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/30/
ES ze dne 22. června 1998 o společných pravidlech pro vnitřní trh se
zemním plynem (Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 1).

„ - , „ , - , ,
. . ^
85 dnů k 31. prosinci 2004;
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v

V České republice nebude článek 18 směrnice 98/30/ES uplatňován do
31. prosince 2004.

90 dnů k 31. prosinci 2005.

7. Ž I V O T N Í P R O S T Ř E D Í

A. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
31994 L 0062: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze
dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Úř. věst.
L 365, 31.12.1994, s. 10).
Odchylně od čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 94/62/ES dosáhne
Česká republika cílů využití a recyklace následujících obalových mate
riálů do 31. prosince 2005 v souladu s těmito přechodnými cíli:
—

—

recyklace plastů: 10% hmotnosti ke dni přistoupení á 12% pro
rok 2004;
celková míra využití: 39 % hmotnosti ke dni přistoupení a 45 %
pro rok 2004. '

—

31998 L 0015: směrnice Komise 98/15/ES ze dne 27.2.1998 (Úř.
věst. L 67, 7.3.1998, s. 29).

Odchylně od článků 3 a 4 a čl. 5 odst. 2 směrnice 91/271/EHS se
v České republice do 31. prosince 2010 neuplatňují požadavky na sto
kové soustavy a čištění městských odpadních vod v souladu s tímto
přechodným cílem: pro aglomerace s populačním ekvivalentem vyšším
než 10 000 zajistí Česká republika soulad s uvedenou směrnicí pro 18
aglomerací nejpozději ke dni přistoupení a pro 36 dalších aglomerací
se stejným populačním ekvivalentem do 31. prosince 2006.

C. KONTROLA PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A ŘÍZENÍ RIZIK
32001 L 0080: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES
ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek
do ovzduší z velkých spalovacích zařízení (Úř. věst. L 309, 27.11.2001,
s. 1).
.

B. JAKOST VOD
31991 L 0271: Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991
o čištění městských odpadních vod (Úř. vést. L 135, 30.5.1991, s. 40).
ve znění:

Odchylně od čl. 4 odst. 1 a části A přílohy III směrnice 2001/80/ES se
v České republice do 31. prosince 2007 mezní hodnoty emisí pro oxid
siřičitý neuplatňují na kotel K4 teplárny Přerov a na kotel K i l elek
trárny Nová Huť.
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Dodatek A
uvedený v kapitole 3 oddíle A bodě 1 přílohy V (*)
Seznam zařízení, včetně nedostatků a lhůt pro nápravu těchto nedostatků

(*) Viz Úř. vést. C 227 E, 23.9.2003, s. 14.
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Dodatek B
uvedený v kapitole 3 oddíle A bodě 2 přílohy V (*)
Seznam zařízení a kapacita nevyhovujících klecí

(*) Viz Úí. vést. C 227 E. 23.9.2003. s. 19.
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Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupeni: Estonsko

1. VOLNÝ POHYB OSOB
Smlouva o založení Evropského společenství.

31968 L 0360: Směrnice Rady 68/360/EHS ze dne 15. října 1968
o odstranění omezení pohybu a pobytu pracovníků členských států
a jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství (Úř. věst. L 257,
19.10.1968, s. 13), naposledy pozměněná:

—

11994 N: Aktem o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv
— přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského
království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

31968 R 1612: Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968
o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství (Úř. věst. L 257,
19.10.1968, s. 2), naposledy pozměněné:

—

31992 R 2434: nařízením Rady (EHS) č. 2434/92 ze dne 27. čer
vence 1992 (Úř. věst. L 245, 26.8.1992, s. 1).

31996 L 0071: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze
dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování
služeb (Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1).

1.
Článek 39 a čl. 49 první podcllstavec Smlouvy o ES se ve vztahu
k volnému pohybu pracovníků a volnému pohybu služeb,
zahrnujícímu dočasný pohyb pracovníků vymezený v článku 1
směrnice 9 6/ 71 /ES, mezí Estonskem na jedné straně a Belgií, Českou
republikou, Dánskem, Německem, Řeckem, Španělskem, Francií,
Irskem. Itálií, Lotyšskem, Litvou, Lucemburskem, Maďarskem, Nizozem
skem. Rakouskem, Polskem, Portugalskem, Slovinskem, Slovenskem,
Finskem, Švédskem a Spojeným královstvím na straně druhé, použijí
v plném rozsahu pouze za podmínek přechodných ustanovení uve
dených v odstavcích 2 až 14.
i
i
2.
Odchylně od článků 1 až 6 nanzení (EHS) č. 1612/68 budou stá
vající členské státy do kqnce období dvou let po dni přistoupení uplat
ňovat národní opatření nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných
dohod, upravující přístup estonských státních příslušníků na jejich trhy
práce. Stávající členské státy mohou tato* opatření dále uplatňovat do
konce období pěti let po dni přistoupení Estonska.

Estonští státní příslušníci, kteří ke dni přistoupení ve stávajícím člen
ském státě legálně pracují a je jim umožněn vstup na trh práce tohoto
členského státu na nepřerušenou dobu 12 měsíců nebo delší, mají
přístup na trh práce tohoto členského státu, ale ne na trh práce
ostatních členských států uplatňujících národní opatření.

Stejných práv požívají estonští státní příslušníci, kterým byl na nepře
rušenou dobu 12 měsíců nebo delší umožněn vstup na trh práce stá
vajícího členského státu až po přistoupení.

Estonští státní příslušníci uvedení výše ve druhém a třetím pododstavci
přestanou požívat práv uvedených ve zmíněných pododstavcích, pokud
dobrovolně opustí trh práce daného stávajícího členského státu.

Těchto práv nepožívají estonští státní příslušníci, kteří ve stávajícím
členském státě legálně pracují ke dni přistoupení nebo v průběhu
období, po které se uplatňují národní opatření, a kterým byl umožněn
vstup na trh práce tohoto členského státu na dobu kratší než 12
měsíců.

3.
Před koncem období dvou let po dni přistoupení přezkoumá
Rada na základě zprávy Komise působení přechodných ustanovení uve
dených v odstavci 2.

Po dokončení tohoto přezkoumání a nejpozději do konce období dvou
let po dni přistoupení oznámí stávající členské státy Komisi, zda budou
dále uplatňovat národní opatření nebo opatření, která vyplývají
z dvoustranných dohod, nebo zda budou napříště uplatňovat články 1
až 6 nanzení (EHS) č. 1612/68. Nebude-li takové oznámení učiněno,
uplatňují se články 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68.

4.
Na žádost Estonska se může uskutečnit ještě jedno přezkoumání.
Použije se postup podle odstavce 3, přičemž přezkoumání bude dokon
čeno do šesti měsíců od doručení žádosti Estonska.
5.
Členský stát, který na konci období pěti let uvedeného v odstavci
2 zachovává národní opatření nebo opatření, která vyplývají z dvou
stranných dohod, může v případě vážných narušení trhu práce nebo
nebezpečí takových narušení po oznámení Komisi dále uplatňovat tato
opatření do konce období sedmi let po dni přistoupení. Nebude-li
takové oznámení učiněno, uplatňují se články 1 až 6 nařízení (EHS)
č. 1612/68.

6.
Členské státy, které během období sedmi let po dni přistoupení
vůči státním příslušníkům Estonska na základě odstavců 3, 4 nebo 5
uplatňují články 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68 a které během
tohoto období vydávají státním příslušníkům Estonska pro účely evi
dence povolení k zaměstnání, vydávají tato povolení automaticky.

7.
Členské státy, ve kterých se na základě odstavců 3. 4 nebo 5 ve
vztahu k estonským státním příslušníkům uplatňují články 1 až 6
nařízení (EHS) č. 1612/68, se mohou do konce období sedmi let po
dni přistoupení rozhodnout pro postup stanovený v níže uvedených
pododstavcích.

Pokud je ve členském státě uvedeném v prvním pododstavci vážně
narušen trh práce nebo se předvídá jeho narušení, které by mohlo
vážně ohrozit životní úroveň nebo úroveň zaměstnanosti v dané
oblasti nebo povolání, informuje o tom tento členský stát Komisi
a ostatní členské státy a současně jim poskytne veškeré náležité údaje.
Na základě těchto informací může členský stát požádat Komisi, aby
oznámila úplné nebo částečné pozastavení uplatňování článků 1 až 6
nanzení (EHS) č. 1612/68 za účelem obnovení běžného stavu v dané
oblasti nebo povolání. Komise rozhodne o pozastavení a délce jeho
trvání a rozsahu nejpozději do dvou týdnů od doručení žádosti
a oznámí své rozhodnutí Radě. Každý členský stát může do dvou
týdnů od vydání rozhodnutí Komise požádat Radu o zrušení nebo
změnu rozhodnutí. Rada rozhodne o této žádosti kvalifikovanou větši
nou do dvou týdnů.

Členský stát uvedený v prvním pododstavci může v naléhavých a výji
mečných případech pozastavit uplatňování článků 1 až 6 nanzení
(EHS) č. 1612/68, a následně zašle odůvodněné oznámení Komisi.
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8.
Po dobu, kdy je podle výše uvedených odstavců 2 až 5 a uplat
ňování článků 1 až 6 nanzení (EHS) č. 1612/68 pozastaveno, se na
státní příslušníky stávajících členských států v Estonsku a na estonsku
státní příslušník)' ve stávajících členských státech uplatňuje článek 11
nařízení za těchto podmínek:

813

zenými v Estonsku dočasný pohyb pracovníků, jejichž právo na přístup
k zaměstnání v Německu nebo Rakousku podléhá národním opa
třením.

Seznam odvětví služeb, na která se může vztahovat tato odchylka, je
následující:
—

—

rodinní příslušníci pracovníka uvedení v čl. 10 odst. 1 písm. ai
nanzení, kteří s pracovníkem na území členského státu legálně
bydlí ke dni přistoupení, mají po přistoupení okamžitý přístup na
trh práce tohoto členského státu. To se nevztahuje na rodinné
příslušníky pracovníka, kterému byl legálně umožněn vstup-na trh
práce členského stř.tu na dobu kratší než 12 měsíců,

rodinní příslušníci pracovníka uvedení v čl. 10 odst. 1 písm. a)
nařízení, kteří s pracovníkem na území členského státu legálně
bydlí ode dne pozdějšího než den přistoupení, ale v době uplatňo
vání výše uvedených přechodných ustanovení, mají přístup na trh
práce od okamžiku, kdy v dotyčném členském státě bydlí nejméně
po dobu osmnácti měsíců, nebo od třetího roku po dni přistou
pení, podle toho, co nastane dříve.

Těmito ustanoveními nejsou dotčena výhodnější národní opatření nebo
opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod.

9.
Vzhledem k tomu. že některá ustanovení směrnice 68/360/EHS
nemohou být oddělena od těch ustanovení nařízení (EHS) č. 1612/68,
jejichž uplatňování je podle odstavců 2 až 5 a 7 a 8 odloženo, mohou
se Estonsko a stávající členské státy- od těchto ustanovení odchýlit
v rozsahu nezbytném pro uplatňování odstavců 2 až 5 a 7 a 8.

10.
V případech, kdv jsou na základě výše uvedených přechodných
ustanovení stávajícími členskými státy uplatňována národní opatření
nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod, může Estonsko
ponechat v platnosti rovnocenná opatření ve vztahu ke státním
příslušníkům daného členského státu nebo členských států.

11.
Pokud je některým stávajícím členským státem pozastaveno
uplatňování článků 1 až 6 nanzení (EHS) č. 1612/68, může se Estonsko
ve vztahu k České republice. Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Polsku, Slovin
sku nebo Slovensku rozhodnout pro postup stanovený v odstavci 7.
Béhem takového období se povolení k zaměstnání vydaná Estonskem
pro účely evidence státním příslušníkům České republiky. Lotyšska,
Litvy, Maďarska, Polska. Slovinska nebo Slovenska vydávají automa
ticky.

— v Německu:

Odvětví

Stavebnictví včetně souvisejících
oborů

45.1 až 4;
Činnosti uvedené v příloze
směrnice 96/71 /ES

Čištění budov, zařízení a
dopravních prostředků

74.7O Čištění budov, zařízení
a dopravních prostředků

Jiné služby

74.8 Pouze činnosti v oblasti
dekorace interiérů
7

— v Rakousku:

Odvětví

13.
S cílem čelit vážným narušením trhu práce nebo nebezpečí
takových narušení v určitých citlivých odvětvích služeb, která mohou
vzniknout v některých oblastech při nadnárodním poskytování služeb
definovaném v článku 1 směrnice 96/71/ES, se mohou Německo
a Rakousko po dobu, kdy uplatňují na základě výše uvedených pře
chodných ustanovení na volný pohyb estonských pracovníků národní
opatření nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod, po
oznámení Komisi odchýlit od čl. 49 prvního pododstavce Smlouvy
o ES s cílem omezit v rámci poskytování služeb společnostmi usa-

Kód NACE ('), pokud není uvedeno
jinak

Činnosti v. rostlinné výrobě;
terénní úprava zahrad, parků,
sadů a jiných zelených ploch

01.41

Řezání, tvarování a konečná
úprava ozdobného a stavebního
přírodního kamene

26.7

Výroba kovových konstrukcí
a jejich dílů

28.11

Stavebnictví včetně souvisejících
oborů

45.1 až 4;
Činnosti uvedené v příloze
směrnice 96/71/ES

Pátrací a ochranné činnosti
Čištění budov, zařízení
a dopravních prostředků

12.
Každý stávající členský stát uplatňující národní opatření v sou
ladu s odstavci 2 až 5 a " až 9 může v rámci vnitrostátních právních
předpisů zavést větší s/obodu pohybu, než je svoboda pohybu ke dni
přistoupení, včetně úplného přístupu na trh práce. Od třetího roku po
přistoupení se každý s.ávající členský stát uplatňující národní opatření
může kdykoli rozhodnout uplatňovat místo nich články 1 až 6
nařízení (EHS) č. 1612/68. O tomto rozhodnutí informuje Komisi.

Kód NACE ('). pokud není uvedeno
jinak

7

4.60

7

4.70

Ostatní činnosti související se
zdravotní péčí

85.14

Sociální péče bez ubytování

85.32

Estonsko může po oznámení Komisi a v rozsahu, v jakém se Německo
a Rakousko v souladu s předchozími pododstavci odchýlí od čl. 4 9
prvního pododstavce Smlouvy o ES, přijmout rovnocenná opatření.

Uplatňování tohoto odstavce nesmí
ného pohybu pracovníků v rámci
mezi Německem nebo Rakouskem
mínkami ke dni podpisu smlouvy o

vést ke zpřísnění podmínek dočas
nadnárodního poskytování služeb
a Estonskem v porovnání s pod
přistoupení.
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14.
Uplatňování odstavců 2 až 5 a 7 až 12 nesmí vést ke zpřísnění
podmínek přístupu estonských státních příslušníků na trhy práce stá
vajících členských států v porovnání s podmínkami ke ďni podpisu
smlouvy o přistoupení.
Bez ohledu na uplatňování odstavců 1 až 13 budou stávající členské
státy během doby uplatňování národních opatření nebo opatření, která
vyplývají z dvoustranných dohod, upřednostňovat v přístupu na svůj
trh práce pracovníky, kteří jsou státními příslušníky členských států,
před pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí.
Na estonské migrující pracovníky a jejich rodinné příslušníky, kteří
legálně bydlí a pracují v jiném členském státě, nebo na migrující pra
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covníky z ostatních členských států a jejich rodinné příslušníky, kteří
legálně bydlí a pracují v Estonsku, se nebudou vztahovat větší omezení
než na migrující pracovníky a jejich rodinné příslušníky z třetích zemí,
kteří bydlí a pracují v členském státě nebo v Estonsku. Při uplatňování
zásady upřednostňování pracovníků z členských zemí Společenství se
s migmjícími pracovníky z třetích zemí, kteří bydlí a pracují v Eston
sku, nesmí zacházet příznivěji než se státními příslušníky Estonska.

(') NACE: viz 31990 R 3037: nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října
1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském spole
čenství, naposledy pozměněné 32002 R 0029: nařízením Komise (ES) č. 29/
2002 ze dne 19.12.2001 (Úř. věst. L 6, 10.1.2002, s. 3).

2. V O L N Ý P O H Y B S L U Ž E B

1.
31994 L 0019: Směrnice Evropského parlamentu a Rady
94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů (Úř.
věst. L 135, 31.5.1994, s. 5).
Odchylně od čl. 7 odst. 1 směrnice
v Estonsku neuplatňuje minimální
aby jeho systém pojištění vkladů
2005 nejméně ve výši 6 391 eur a
2007 nejméně ve výši 12 782 eur.

94/19/ES se do 31. prosince 2007
úroveň pojištění. Estonsko zajistí,
poskytoval krytí do 31. prosince
od 1. ledna 2006 do 31. prosince

Během přechodného období si ostatní členské státy ponechávají právo
zabránit výkonu činnosti pobočky estonské finanční instituce usazené
na jejich území, dokud se tato pobočka nepřipojí k úředně uznanému
systému pojištění vkladů uvnitř dotyčného členského státu, aby řádně
pokryla rozdíl mezi estonskou úrovní pojištění a minimální úrovní
uvedenou v čl. 7 odst. 1. Požadavek na pobočku estonské finanční
instituce působící ve členském státě, aby poskytovala minimální úroveň
pojištění vkladů podle čL 7 odst. 1, může být splněn také prostřed
nictvím estonského systému pojištění vkladů.

2.
31997 L 0009: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES
ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů (Úř. věst.
L 84, 26.03.1997, s. 22).
Odchylně od čl. 4 odst. 1 směrnice 97/9/ES se do 31. prosince 2007
v Estonsku neuplatňuje minimální úroveň odškodnění. Estonsko zajistí,
aby jeho systém pro odškodnění investorů poskytoval krytí do 31. pro
since 2005 nejméně ve výši 6 391 eur a od 1. ledna 2006 do 31. pro
since 2007 nejméně ve výši 12 782 eur.
Během přechodného období si ostatní členské státy ponechávají právo
zabránit výkonu činnosti pobočky estonského investičního podniku
usazené na jejich území, dokud se tato pobočka nepřipojí k úředně
uznanému systému pro odškodnění investorů uvnitř členského státu,
aby řádně pokryla rozdíl mezi estonskou úrovní odškodnění a mini
mální úrovní uvedenou v čl. 4 odst. 1. Požadavek na pobočku eston
ského investičního podniku působící v dotyčném členském státě, aby
poskytovala minimální úroveň odškodnění podle čl. 4 odst. 1, může
být splněn také prostřednictvím estonského systému odškodnění inves
torů.

3. V O L N Ý P O H Y B K A P I T Á L U

Smlouva o Evropské unii;

Na státní příslušníky jiného členského státu, kteří se chtějí usadit jako
samostatně hospodařící zemědělci a bydlet v Estonsku a kteří mají
zákonné bydliště a jsou činní v zemědělství v Estonsku nepřetržitě nej
méně po dobu tří let, se nebude vztahovat předchozí pododstavec ani
žádné jiné postupy než ty, které se vztahují na státní příslušníky Eston
ska.

Smlouva o založení Evropského společenství.

Odchylné od povinností vyplývajících ze smluv, na kterých je založena
Evropská unie, může Estonsko po dobu sedmi let ode dne přistoupení
ponechat v platnosti pravidla stanovená ve svých právních předpisech
platných ke dni podpisu | tohoto aktu týkající se nabývání zemědělské
půdy a lesů státními Příslušníky členských států a společnostmi
zřízenými podle práva jiného členského státu, které nejsou ani usazeny,
ani zapsány do rejstříku, ani nemají místní pobočku nebo zastoupení
v Estonsku. V žádném případě nesmí být v souvislosti s nabýváním
zemědělské půdy a lesů se státním příslušníkem členského státu zachá
zeno méně příznivě než ke dni podpisu smlouvy o přistoupení nebo
s většími omezeními než se státním příslušníkem třetí země.

Obecné přezkoumání těchto přechodných opatření se uskuteční ve
třetím roce po dni přistoupení. K tomuto účelu předloží Komise
zprávu Radě. Rada může na návrh Komise jednomyslně rozhodnout
o zkrácení nebo ukončení přechodného období uvedeného v prvním
pododstavci.

Bude-li dostatečně prokázáno, že po uplynutí přechodného období
nastanou vážná narušení nebo hrozba vážných narušení trhu se
zemědělskou půdou v Estonsku, rozhodne Komise na žádost Estonska
o prodloužení přechodného období o nejvýše tři roky.
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4. Z E M Ě D Ě L S T V Í

1.
31991 R 2092: Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24.
června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícímu
označování zemědělských produktů a potravin (Uř. věst. L 198,
22.7.1991). naposledy pozměněné:
—

32002 R 0473: nařízením Komise (ES) č. 473/2002 ze dne
15.3.2002 (Úř. věsí. L 75. 16.3.2002, s. 21).

Odchylně od čl. 6 odst 1 a 2 nařízení (EHS) č. 2092/91 je v ekologic
kém zemědělství v Estonsku po dobu 18 měsíců ode dne přistoupení
povoleno neomezené používání domácí rašeliny.
Odchylně od čl. 6 odst 1 a 2 nařízení (EHS) č. 2092/91 je v ekologic
kém zemědělství v Estonsku po dobu 18 měsíců ode dne přistoupení
povoleno používání manganistanu draselného pro ošetřování všech
plodin a půdy.
Odchylně od čl. 6 odst. 1. 2 a 3 nařízení (EHS) č. 2092/91 je v ekolo
gickém zemědělství v Estonsku do 1. ledna 2006 povoleno používání
osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu, který nebyl vyprodu
kován pomocí ekologických metod produkce.
2.
31999 R 1254: Nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17.
května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem
(Úř. věst. L 160. 26.6.1999. s. 21), naposledy pozměněné:
—

32001 R 2345 nařízením Komise (ES) č. 2345/2001 ze dne
30.11.2001 (Úř. vést. L 315. 1.12.2001, s. 29).

Odchylně od čl. 3 písm. 0 nařízení (ES) č. 1254/1999 může Estonsko
do konce roku 2006 považovat krávy plemen uvedených v příloze I
nařízení Komise (ES) č. 2342/1999, kterým se stanoví prováděcí pravi
dla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu
s hovězím a telecím masem, pokud jde o režim prémií ('). za krávy, na
které lze poskytnout prémie na krávy bez tržní produkce mléka podle
pododdílu 3 nařízení (ES) č. 1254/1999, pokud k nim byli připuštěni
býci masných plemen nebo jimi byly inseminovány.

3.
31999 R 1255: Nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17.
května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky
(Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48), naposledy pozměněné:

—

32002 R 0509: nařízením Komise (ES) č. 509/2002 ze dne
21.3.2002 (Úř. věst. L 79, 22.3.2002. s. 15).

Odchylné od čl. 38 odst. 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 může Estonsko
během hospodářského roku 2004/2005 poskytovat vnitrostátní platby
pro dojnice do výše poskytované v roce přede dnem přistoupení.

Estonsko předloží Komisi zprávu o provádění těchto opatření státní
podpory s uvedením formy a částek této podpory.

(') Úř. věst. L 281, 4.11.1999, s. 30.

5. R Y B O L O V

31992 R 3760: Nařízení Rady (EHS) č. 3760/92 ze dne 20. prosince
1992 o zavedení režimu Společenství pro rybolov a akvakulturu (Úř.
věst. L 389. 31.12.1992. s. 1). naposledy pozměněné:
—

31998 R 1181: nařízením Rady (ES) č. 1181/98 ze dne 4.6.1998
(Úř. věst. L 164. 9.6.1998. s. 1).'

Nařízení (EHS) č. 3760/92 se uplatňuje na Estonsko s výhradou těchto
zvláštních ustanovení.

losos

III b, c, d ('), s výjimkou subdivize 32
IBSFC

losos

III d subdivize 32 IBSFC l )

treska obecná

III b, c, d ( )

1

]

2,106

10,254
1,874

(') vody Společenství.

Podíly na rybolovných právech Společenství přidělené Estonsku pro
populace ryb, které podléhají omezením odlovu, jsou stanoveny podle
druhů a pásem takto:

Druh

Oblast ICES nebo IBSFC

Podíly pro
Estonsko

Tyto podíly se použijí pro první přidělení rybolovných práv Estonsku
postupem podle čl. 8 odst. 4 nařízení (EHS) č. 3760/92.

%
sleď o b e c n ý

III b. c. d ('), s v ý j i m k o u správní jed

10.761

notky 3 IBSFC
šprot o b e c n ý

III b, c, d (')

11,455

Dále Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou určí podíl Eston
ska na rybolovných právech Společenství v oblasti NAFO na základě
platné rovnováhy v rámci NAFO v období bezprostředně předchá
zejícím dni přistoupení.
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6. DOPRAVNÍ POLITIKA

31993 R 3118: Nanzení Rady (EHS) č. 3118/93 ze dne 25. října 1993,
kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident pro
vozovat vnitrostátní silniční přepravu zboží uvnitř členského státu (Uř.
věst. L 279, 12.11.1993, s. 1), naposledy pozměněné:
—

32002 R 0484: nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 484/2002 ze dne 1.3.2002 (Úř. věst. L 76, 19.3.2002, s. 1).

a)

Odchylně od článku 1 nanzení (EHS) č. 3118/93 jsou do konce
druhého roku následujícího po dni přistoupení dopravci usazení
v Estonsku vyloučeni z provozování vnitrostátní silniční přepravy
zboží v jiných členských státech a dopravci usazení v jiných
členských státech jsou vyloučeni z provozování vnitrostátní sil
niční přepravy zboží v Estonsku.

b)

Před koncem druhého roku následujícího po dni přistoupení
oznámí členské státy Komisi, zda si přejí prodloužit toto období
nejvýše o dva roky, nebo zda si přejí napříště plně uplatňovat člá
nek 1 uvedeného nařízení. Není-li žádné takové oznámení
učiněno, uplatňuje se článek 1 uvedeného nařízení. Pouze dopravci
usazení v členských státech, ve kterých se uplatňuje článek 1 uve
deného nařízení, mohou provozovat vnitrostátní silniční přepravu
zboží v jiných členských státech, ve kterých se článek 1 také
uplatňuje.

c)

Před koncem čtvrtého roku následujícího po dni přistoupení
v případě vážného narušení nebo nebezpečí vážného narušení vni
trostátního trhu silniční přepravy zboží oznámí členské státy, ve
kterých se článek l uvedeného nařízení neuplatňuje na základě
písmene b), Komisi, zda si přejí prodloužit toto období nejvýše
o jeden rok nebo zda si přejí napříště plně uplatňovat článek 1
uvedeného nařízení. Není-li žádné takové oznámení učiněno, upla
tňuje se článek 1 uvedeného nanzení. Pouze dopravci usazení
v členských státech, ve kterých se uplatňuje článek 1 uvedeného
nařízení, mohou provozovat vnitrostátní silniční přepravu zboží
v jiných členských státech, ve kterých se článek 1 také uplatňuje.

d)

Dokud se článek 1 uvedeného nařízení plně neuplatňuje ve všech
členských státech, mohou se členské státy, ve kterých se článek 1
uvedeného nařízení uplatňuje na základě písmene b) nebo c), roz
hodnout pro postup stanovený níže.
Pokud je v členském státě uvedeném v předchozím pododstavci
vážně narušen vnitrostátní trh nebo jeho část z důvodu nebo za
přispění kabotáže, například podstatným převisem nabídky nad
poptávkou, nebo pokud je ohrožena finanční stabilita nebo přežití
značného počtu dopravních podniků, informuje o tom tento
členský stát Komisi a ostatní členské státy a současně jim poskytne
veškeré související informace. Na základě těchto informací může
členský stát požádat Komisi o úplné nebo částečné pozastavení
uplatňování článku 1 uvedeného nařízení za účelem znovunasto
lení běžného stavu.
Komise posoudí situaci na základě informací poskytnutých daným
členským státem a rozhodne do jednoho měsíce od obdržení
žádosti o potřebě přijmout ochranná opatření. Použije se postup
stanovený v čl. 7 odst. 3 druhém, třetím a čtvrtém pododstavci
a odst. 4, 5 a 6 uvedeného nařízení.
Členský stát uvedený v prvním pododstavci může v naléhavých
a výjimečných situacích pozastavit používání článku 1 uvedeného
nařízení, a následně zašle odůvodněné oznámení Komisi.

e)

Dokud se článek 1 uvedeného nařízení neuplatňuje na základě
výše uvedených písmen a) až c), mohou členské státy regulovat
přístup k vlastní vnitrostátní silniční přepravě zboží prostřed
nictvím postupného vzájemného udělování povolení kabotáže na
základě dvoustranných dohod. To může zahrnovat i možnost plné
liberalizace.

f)

Uplatňování písmen a) až d) nesmí vést k většímu omezení
přístupu k vnitrostátní silniční přepravě zboží než přede dnem
podpisu smlouvy o přistoupení.

7. DANÉ

1.
31977 L 0388: Šestá směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17.
května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států
týkajících se daní z obratu - Společný systém daně z přidané hodnoty:
jednotný základ daně (Oř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1), naposledy
pozměněná:
j

—

32002 L 0038: směrnicí Rady 2002/38/ES ze dne 7.5.2002 (Úř.
vést L 128, 15.5.2002, s. 41).

a)

Odchylně od čl. 12 odst 3 písm. a) směrnice 77/388/EHS může
Estonsko do 30. června 2007 zachovat sníženou sazbu daně z při. dané hodnoty, která není nižší než 5 %, na dodávky tepla fyzickým
osobám, bytovým družstvům, společenstvím vlastníků, církvím,
kongregacím a institucím nebo orgánům financovaným ze
státních, místních nebo městských rozpočtů a na dodávky rašeliny,
topných briket, uhlí a palivového dříví fyzickým osobám.

b)

Pro účely čl. 28 odst. 3 písm. b) směrnice 77/388/EHS může
Estonsko pokračovat v osvobození od daně z přidané hodnoty
u mezinárodní přepravy cestujících podle bodu 17 přílohy F
směrnice, dokud nebude splněna podmínka stanovená v čl. 28

odst. 4 směrnice nebo po dobu, kdy je stejné osvobození uplatňo
váno některým stávajícím členským státem, podle toho, co nastane
dříve.

2.
31990 L 0435: Směrnice R9dy 90/435/EHS ze dne 23. července
1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společ
ností z nižných členských států (Úř. věst. L 225, 20.8.1990, s. 6),
naposledy pozměněná:

—

11994 N: Aktem o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

Odchylně od čl. 5 odst. 1 směrnice 90/435/EHS může Estonsko po
dobu, po kterou bude ukládat daň z příjmu na rozdělované zisky
a nezdaňovat nerozdělované zisky, a nejdéle do 31. prosince 2008 nad
ále ukládat tuto daň na zisky rozdělované estonskými dceřinými spo
lečnostmi jejich mateřským společnostem usazeným v jiných členských
státech.
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3.
31992 L 0079: Směrnice Rady 92/79/EHS ze dne 19. října 1992
o sbližování daní z cigaret (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 8), naposledy
pozměněná:

4.
31992 L 0080: Směrnice Rady 92/80/EHS ze dne 19. října 1992
o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret (Úř. věst. L
316, 31.10.1992, s. 10), naposledy pozměněná:

—

—

32002 L 0010: směrnicí Rady 2002/10/ES ze dne 12.2.2002 (Úř.
věst. L 46. 16.2.2002. s. 26). '

Odchylně od čl. 2 odst. 1 směrnice 92/79/EHS může Estonsko odložit
uplatňování celkové m nimální spotřební daně z ceny pro konečného
spotřebitele (včetně všech daní) u cigaret nejžádanější cenové kategorie
do 31. prosince 2009 s podmínkou, že během tohoto období Estonsko
postupně přiblíží sazby spotřební daně k celkové minimální spotřební
dani stanovené směrnicí.
Aniž je dotčen článek 8 směrnice Rady 92/12/EHS o obecné úpravě,
držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani ( ),
mohou členské státy po informování Komise zachovat po dobu, kdy se
uplatňuje výše uvedená odchylka, na cigarety, které smějí být dovezeny
na jejich území z Estonska bez dodatečné platby spotřební daně, stejná
množstevní omezení jako ta, která se uplatňují na dovoz ze třetích
zemí. Členské státy, které využijí této možnosti, mohou provádět
nezbytné kontroly s podmínkou, že tyto kontroly nemají vliv na řádné
fungování vnitřního trhu.
]

32002 L 0010: směrnicí Rady 2002/10/ES ze dne 12.2.2002 (Úř.
věst. L 46, 16.2.2002, s. 26).

Odchylně od čl. 3 odst. 1 směrnice 92/80/EHS může Estonsko odložit
uplatňování celkové minimální spotřební dané uvalené na tabák ke
kouření do 31. prosince 2009.
Aniž je dotčen článek 8 směrnice Rady 92/12/EHS o obecné úpravě,
držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani ('),
mohou členské státy po informování Komise zachovat po dobu, kdy se
uplatňuje výše uvedená odchylka, na tabák ke kouření, který smí být
dovezen na jejich území z Estonska bez dodatečné platby spotřební
daně. stejná množstevní omezení jako ta. která se uplatňují na dovoz
ze třetích zemí. Členské státy, které využijí této možnosti, mohou pro
vádět nezbytné kontroly s podmínkou, že tyto kontroly nemají vliv na
řádné fungování vnitřního trhu.

(') Úř. věst. L 7 6 , 2 3 . 3 . 1 9 9 2 , s. 1. S m ě r n i c e n a p o s l e d y p o z m ě n ě n á s m ě r n i c í R a d y
2 0 0 0 / 4 7 / E S (Úř. věst. L 1 9 3 , 2 9 . 7 . 2 0 0 0 , s. ? 3 ) .

8. ENERGETIKA

1.
31968 L 0414: Směrnice Rady 68/414/EHS ze dne 20. prosince
1968, kterou se členským státům EHS ukládá povinnost udržovat mini
mální zásoby ropy a/nebo ropných produktů (Úř. věst. L 308.
23.12.1968, s. 14), naposledy pozměněná:
—

31998 L 0093: směrnicí Rady 98/93/ES ze dne 14.12.1998 (Úř.
vést. L 358. 31.12..998. s. 100).

Odchylně od čl. 1 odst. 1 směrnice 68/414/EHS nebude minimální
úroveň zásob ropných produktů uplatňována v Estonsku do 31. pro
since 2009. Estonsko zajistí, aby minimální úroveň zásob pro každou
kategorii ropných produktů uvedenou v článku 2 odpovídala násle
dujícím minimálním počtům dnů průměrné denní domácí spotřeby,
jak je vymezena v čl. 1 odst. 1:
—

10 dnů ke dni přistoupení:

—

20 dnů k 31. prosinci 2004:

—

35 dnů k 31. prosinci 2005;

—

45 dnů k 31. prosinci 2006;

—

50 dnů k 31. prosinci 2007;

—

65 dnů k 31. prosinci 2008;

—

90 dnů k 31. prosinci 2009.

2.
31996 L 0092: Směrnice Evropského parlamentu a Rady
96/92/ES ze dne 19. prosince 1996 o společných pravidlech pro
vnitřní trh s elektřinou (Úř. věst. L 27. 30.1.1997, s. 20).
V Estonsku nebude čl. 19 odst. 2 směrnice 96/92/ES uplatňován do 31.
prosince 2008.

9. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

do 31. prosince 2006 pro skladovací zařízení AS Tartu Terminaal.
Kárkna, Tartu maakond.

A. KVALITA O V Z D U Š Í

31994 L 0063: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES ze
dne 20. prosince 1994 o omezování emisí těkavých organických slou
čenin (VOC) vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci
od terminálů k čerpacím stanicím (Úř. vést. L 365, 31.12.1994, s. 24).

2.
Odchylně od článku 4 a přílohy II směrnice 94/6 3/ES se v Eston
sku neuplatňují požadavky na nakládku a vykládku stávajících
mobilních cisteren v terminálech:

1.
Odchylně od článku 3 a přílohy I směrnice 94/6 3/ES se v Eston
sku neuplatňují požadavky na stávající skladovací zařízení v terminá
lech:

do 31. prosince 2005 pro terminály O Ú Tarkoil, Rakvere a O Ú
Tarkoil, Haapsaluj

—

do 31. prosince 2005 pro skladovací zařízení OU Tarkoil, Rakvere
a OU Tarkoil. Haapsalu;

—

do 31. prosince 2006 pro terminály AS Tartu Terminaal, Kárkna,
Tartu maakond.
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3.
Odchylně od článku 6 a přílohy HI směrnice 94/6 3/ES se
v Estonsku do 31. prosince 2006 neuplatňují požadavky na nakládku
stávajících skladovacích zařízení na čerpacích stanicích s průchodností
nižší než 1 000 m /rok.

b)

3

B. N A K L Á D Á N Í S ODPADY
31999 L 0031: Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999
o skládkách odpadů (Úř. věst. L 182.16.7.1999, s. 1).

23.9.2003

se v Estonsku neuplatňují hodnoty ukazatelů s indikační funkcí
chloridů, vodivosti a síranů:
—

do 31. prosince 2008 na sídla s více než 2 000 osobami,

—

do 31. prosince 2013 na sídla s 2 000 osobami nebo méně.

D. KONTROLA PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A ŘÍZENÍ RIZIK

Odchylně od čl. 5 odst. 3 písm. a) a b) a čL 14 písm. d) bod i)
směrnice 1999/31/ES a aniž je dotčena směrnice Rady 75/442/EHS (')
o odpadech a směrnice Rady 91/689/EHS ( ) o nebezpečných odpa
dech, se v Estonsku do 16. července 200.9 požadavky na kapalný
a žíravý odpad neuplatňují pro ukládání popele ze spalování oleje ze
živičných břidlic na stávající skládky. Estonsko zajistí postupné snižo
vání množství popele ze spalování oleje ze živičných břidlic ukláda
ného na skládky nevyhovujícího výše uvedeným ustanovením směrnice
v souladu s těmito ročními nejvyššími přípustnými množstvími:

32001 L 0080: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES
ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých.znečišťujících látek
do ovzduší z velkých spalovacích zařízení (Úř. věst. L 309, 27.11.2001,
s.l).

—

ke dni přistoupení: 3 930 000 tun,

—

do 31. prosince 2010 na spalovací zařízení v Ahtme;

—

k 31. prosinci 2004: 3 570 000 tun,

—

—

k 31. prosinci 2005: 3 090 000 tun,

—

k 31. prosinci 2006: 2 120 000 tun,

do 31. prosince 2015 na spalovací zařízení v Narve (Eesti a Balti)
a v Kohtla Járve. Avšak v Narve (Eesti a Balti) dosáhnou 4 kode
souladu se směrnicí do 31. prosince 2004 a další 4 kotle do 31.
prosince 2010. Do 1. ledna 2008 budou všechny kode typu
„TP-17" elektrárny Balti uzavřeny.

—

k 31. prosinci 2007: 920 000 tun,

—

k 31. prosinci 2008: 350 000 tun.

2

C. JAKOST VOD
1.
31991 L 0271: Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května
1991 o čištění městských odpadních vod (Úř. věst. L 135, 30.5.1991,
s. 40), ve zněm:
—

31998 L 0015: směrnice Komise 98/15/ES ze dne 27.2.1998 (Úř.
věst L 67, 7.3.1998, js. 29).

Odchylně od článků 3, 4 a čl. 5 odst. 2 směrnice 91/271/EHS se
v Estonsku do 31. prosince 2010 neuplatňují požadavky na stokové
soustavy a čištění městských odpadních vod v souladu s tímto pře
chodným cílem: pro aglomerace s populačním ekvivalentem vyšším
než 10 000 zajistí Estonsko soulad s uvedenou směrnicí do 31. pro
since 2009.
2.
31998 L 0083: Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu
1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (Úř. věst. L 330,
5.12.1998, s. 32).
Odchylně od čl. 5 odst. 2, článku 8 a přílohy I, části C směrnice
98/8 3/ES:
a)

se v Estonsku neuplatňují hodnoty ukazatelů s indikační funkcí
zbarvení, koncentrace iontů vodíku, železa, manganu, pachu
a zákalu:
—

—

do 31. prosince 2007 na rozvody zásobující více než 2 000
osob,
do 31. prosince 2013 na rozvody zásobující 2 000 osob nebo
méně.

Odchylně od čl. 4 odst. 3 a části A příloh III až VII směrnice
2001/80/ES se v Estonsku neuplatňují mezní hodnoty emisí pro oxid
siřičitý a tuhé znečišťující látky:

V průběhu přechodného období dosáhnou tato zařízení minimální
míry odsíření 65 % a mezní hodnoty emisí pro tuhé znečišťující látky
nepřekročí 200 mg/Nm .
3

Do 1. ledna 2008 předloží Estonsko Komisi plán, včetně plánu inve
stičního, pro postupné dosažení souladu u kotlů v Narve (Eesti a Balti)
a v Kohtla Járve, jež dosud v souladu nejsou, na období 2010 až 2015.
Estonsko vyvine veškeré úsilí, aby zajistilo, že v roce 2012 nepřesáh
nou emise oxidu siřičitého ze spaloven olejů ze živičných břidlic
25 000 tun a budou poté postupně klesat.

E. OCHRANA PŘÍRODY
31992 L 0043: Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992
o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7), naposledy
pozměněná:
—

31997 L 0062: směrnicí Rady 97/62/ES ze dne 27.10.1997 (Úř.
věst. L 305, 8.11.1997, s. 42).

Do 1. května 2009 podá Komise Radě zprávu o dalším uplatňování
zeměpisné výjimky pro Lynx lynx podle přílohy IV směrnice 92/43/
EHS, se zvláštním ohledem na udržitelnost populace Lynx lynx a její
účinky na udržitelnost jiných volně žijících druhů. Rada na tomto
základě výjimku přezkoumá a může na návrh Komise kvalifikovanou
většinou rozhodnout, že její další uplatňování ukončí.

(') Úř. věst. L 194, 25.7.1975. s. 39, naposledy pozměněná rozhodnutím Komise

96/350/ES (Úř. věst. L 135, 6.6.1996, s. 32).
( ) Úř. věst. L 377, 23.3.1994, s. 20, naposledy pozměněná směrnicí Rady
2

2000/31/ES (Úř. věst. L 168, 29.7.2000, s. 28).
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PŘÍLOHA Víí

Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Kypr

1. V O L N Ý P O H Y B Z B O Ž Í
32001 L 0083: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES
ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se
humánních léčivých přípravků (Úř. věst. 311, 28.11.2001, s. 67).
Odchylné od požadavků na jakost, bezpečnost a účinnost stanovených
ve směrnici 2001/83/ES zůstávají rozhodnutí o registraci léčivých
přípravků uvedených na seznamu (v dodatku k této příloze tak, jak jej

v jednom jazyce poskytl Kypr), která byla vydána podle kyperského
práva přede dnem přistoupení, v platnosti až do jejich prodloužení
v souladu s acquis a časovým rozvrhem stanoveným v uvedeném
seznamu nebo do 31. prosince 2005, podle toho, co nastane dříve.
Odchylně od hlavy III kapitoly 4 směrnice nejsou rozhodnutí o regis
traci, na která se vztahuje tato odchylka, vzájemné uznávána
v členských státech.

2. V O L N Ý P O H Y B S L U Ž E B
32000 L 0012: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES
ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí
a o jejím výkonu (Úř. věst. L 126. 26.5.2000, s. 1), ve znění:

—

32000 L 0028: směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/28/ES ze dne 18.9.2000 (Úř. věst. L 275, 27.10.2000, s. 37).

Na Kypru se směrnice 2001/12/ES neuplatní do 31. prosince 2007 na
úvěrová a spořitelní družstva, pokud tato nejsou v souladu s ustano
veními uvedené směrnice.
Ode dne přistoupení až do konce výše uvedeného období informují
kyperské orgány Komisi na začátku každého roku o počtu úvěrových
a spořitelních družstev, která nejsou v souladu s uvedenou směrnicí
a která budou nadále vyloučena z její působnosti, jakož i o podílu,
který představují na trhu.

3. V O L N Y P O H Y B K A P I T Á L U
Smlouva o Evropské unii:
Smlouva o založení Evropského společenství.
Odchylně od povinností vyplývajících ze smluv, na kterých je založena
Evropská unie, může Kypr po dobu pěti let ode dne přistoupení pone

chat v platnosti své právní předpisy o nabývání objektů vedlejšího
bydlení ve znění ke dni 31. prosince 2000 (zákon o nabývání nemovi
tého majetku (cizinci) (CAR 109) a zákony č. 52/1972, 55/1972
a 50/1990), rozhodnutí 50.228 Rady ministrů ze dne 25.8.1999
a oběžník Ministerstva vnitra pro úředníky správních oblastí ze dne
30.9.1999).

4. H O S P O D Á Ř S K Á S O U T Ě Ž
Smlouva o založení Evropského společenství, hlava VI kapitola 1 Pravi
dla hospodářské soutěže.

Odchylně od článků 87 a 88 Smlouvy o ES jsou podniky, které získaly
zvýhodnění podle článku 28A kyperského zákona o dani z příjmu do
31. prosince 2001, oprávněny zachovat si zvýhodnění podle uvede
ného článku do 31. prosince 2005.

5. Z E M Ě D Ě L S T V Í
A. ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDPISY

z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
a o změně a zrušení některých nanzení ( ).
1

1.
Smlouva o založení Evropského společenství hlava VI kapitola 1
Pravidla hospodářské soutěže.

Odchylně od článků 8 a 88 Smlouvy o ES může Kypr po dobu pěti
let ode dne přistoupení poskytovat státní podporu, aby zajistil, že prů
měrný rodinný příjem v určitých zaostalých oblastech nepoklesne pod
80 % průměrného vnitrostátního rodinného příjmu. Tato podpora je
poskytována pouze zemědělcům účastnícím se programů rozvoje
venkova jiných, než které se týkají článků 4. 5, 6, 7, 25, 26, 27 a 28
nanzení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova
7

Kypr každoročně předloží Komisi zprávu o provádění těchto opatření
státní podpory s uvedením formy a částek této podpory.

2.
31996 R 2200: Nanzení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října
1996 o společné organizaci trhu s výrobky zpracovanými z ovoce
a zeleniny (Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1), naposledy pozměněné:

—

32002 R 1881: nařízením Radv (ES) č. 1881/2002 ze dne
14.10.2002 (Úř. věst. L 285, 23.10.2002, s. 13).

820
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Odchylně od čl. 23 odst. 4 nařízení (ES) č. 2200/96 se limity pro
náhradu za stažení stanovené v čl. 23 odst. 3 uplatňují na Kypru po
dobu pěti let po přistoupení. V hospodářských letech 2004/2005 až
2008/2009 činí tento limit 2 0 % množství uvedeného na trh pro
jablka, hrušky, broskve a stolní hrozny a 10 % pro citrusy.

3.
31997 R 2 5 9 7 : Nařízení Rady (ES) č. 2597/97 ze dne 18. pro
since 1997, kterým se stanoví doplňující pravidla společné organizace
trhu s mlékem a mléčnými výrobky pro konzumní mléko (Uř. věst.
351, 23.12.1997, s. 13), naposledy pozměněné:

—

31999 R 1602: nařízením Rady (ES) č.
19.7.1999 (Úř. věst. L 189, 22.7.1999, s. 43).

1602/1999 ze dne

Odchylně od čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 2597/97 se
požadavky na minimální obsah tuku v plnotučném mléce neuplatňují
na konzumní mléko vyprodukované na Kypru během období pěti let
ode dne přistoupení. Konzumní mléko, které nesplňuje požadavky na
minimální obsah tuku, může být uváděno na trh pouze na Kypru nebo
může být vyváženo do třetích zenu.

4.
31999 R^ 1254: Nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne
17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím
masem (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21), naposledy pozměněné:

—

32001 R 2345: nařízením Komise (ES) č. 2345/2001 ze dne
30.1U001 (Úř. věst. L 315, 1.12.2001, s..29).

Odchylně od čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 1254/1999 bude na Kypru
uplatňování intenzity chovu zavedeno postupně rovnoměrně z 4,5
VDJ na hektar v prvním roce po přistoupení na 1,8 VDJ na hektar
v pátém roce po přistoupení.

23.9.2003

B. VETERINÁRNÍ A ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PŘEDPISY
1.
31966 L 0402: Směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. června
1966 o uvádění osiva obilovin na trh (Uř. věst. P 125, 11.7.1966, s.
2309), naposledy pozměněná:
—

32001 L 0064: směrnicí Rady 2001/64/ES ze dne 31.8.2001 (Úř.
věst. L 234, 1.9.2001. s. 60).

Požadavky týkající se analytické čistoty stanovené v příloze II směrnice
66/402/EHS pro osivo Hordeumvulgare L. (ječmen obecný) se na Kypru
neuplatňují po dobu pěti let ode dne přistoupení, pokud jde o uvádění
na trh takového osiva vypěstovaného na Kypru. V průběhu tohoto
období nesmí být toto osivo uváděno na trh na území ostatních
členských států.
2.
32002 L 0053: Směrnice Rady 2002/53/ES ze dne 13. června
2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (Úř.
věst. L 193, 20.7.2002, s. 1).

32002 L 0055: Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 16. prosince 1994
o uvádění osiva zeleniny na trh (Úř. věst. L 193, 31.12.1994, s. 33).
Kypr může na dobu pěti let ode dne přistoupení odložit uplatňování
směrnic 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o uvádění osiva odrůd
zapsaných v jeho národních katalozích odrůd druhů zemědělských
rostlin a odrůd druhů zeleniny, které nebyly úředně schváleny v sou
ladu s ustanoveními uvedených směrnic, na trh na jeho území. V prů
běhu tohoto období nesmí být toto osivo uváděno na trh na území
ostatních členských států.

(') Úř. věst. L 160. 26.6.1999, s. 80.

6. D O P R A V N Í P O L I T I K A
31985 R 3821: Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince
1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Úř. věst. L 370,
31.12.1985, s. 8), naposledy pozměněné:

—

32002 R 1360: nařízením Komise (ES) č. 1360/2002 ze dne
13. června 2002 (ÚřJ věst. L 207, 5.8.2002, s. 1).

Odchylně od čl. 3 odst 1 nařízení (EHS) č. 3821/85 se na Kypru do
31. prosince 2005 neuplatňuje požadavek na zavedení a používání
záznamového nařízení ve vozidlech registrovaných pro přepravu osob
nebo zboží po silnici, pokud jde o vozidla registrovaná před 1. lednem
2002 a používaná výhradně pro vnitrostátní dopravní operace. Řidiči
těchto vozidel zapisují doby řízení a doby odpočinku do osobní knihy
jízd.

7. D A N É
1.
31977 L 0388: Šestá směrnice Rady 77/388/EHS ze dne
17. května 1977 o harmonizaci právních předpisu členských států
týkajících se daní z obratu - Společný systém daně z přidané hodnoty:
jednotný základ daně (ijjr. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1), naposledy
pozměněná:
J

32002 L 0038: směrnicí Rady 2002/38/ES ze dne 7.5.2002 (Úř.
věst. L 128, 15.5.2002, s. 41).

Odchylně od čl. 12 odst. 3 písm. a) směrnice 77/388/EHS může Kypr
do 31. prosince 2007 pokračovat v osvobození s navrácením daně
zaplacené v předchozím stupni u dodávek léčiv a potravin pro lidskou
spotřebu s výjimkou zmrzliny, eskyma, mraženého jogurtu, šerbetu
a podobných výrobků a s výjimkou pikantních pochutin (bramborové

i

lupínky/tyčinky, křupky a podobné balené výrobky pro lidskou spo
třebu bez další přípravy).

Odchylně od čl. 12 odst. 3 písm. a) směrnice 77/388/EHS může Kypr
zachovat sníženou sazbu daně z přidané hodnoty, která není nižší než
5 %. na poskytování stravovacích služeb do 31. prosince 2007 nebo do
konce přechodného období podle článku 28 1 směrnice, podle toho, co
nastane dříve.

Aniž je dotčen postup stanovený v článku 27 směrnice 77/388/EHS,
může Kypr do jednoho roku ode dne přistoupení nadále uplatňovat
zjednodušený postup u daně z přidané hodnoty na používání systému
uskutečněných a přijatých plateb a u hodnoty dodávek mezi propo
jenými osobami.

23.9.2003
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Pro účely čl. 28 odst. $ písm. b) směrnice 77/ 388/EHS může Kypr do
31. prosince 200" osvobodit od daně z přidané hodnoty poskytnutí
stavebních pozemků podle bodu 16 přílohy F směrnice.
Toto osvobození nesmi mít žádný vliv na vlastní zdroje, pro něž musí
být vyměřovací základ rekonstruován v souladu s nařízením Rady
(EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečné jednotné úpravě vybírání
vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (').
Pro účely čl. 28 odst. 3 písm. b) směrnice 77/388/EHS může Kypr
pokračovat v osvobození od daně z přidané hodnoty u mezinárodní
přepravy cestujících podle bodu 17 přílohy F směrnice, dokud nebude
splněna podmínka stanovená v čl. 28 odst. 4 směrnice nebo po dobu,
kdy je stejné osvobození uplatňováno některým stávajícím členským
státem, podle toho. co nastane dříve.
2.
31992 L 0081: Směrnice Rady 92/81/EHS ze dne 19. října 1992
o harmonizaci struktury spotřebních daní z minerálních olejů (Úř.
vést. L 316, 31.10.1992. s. 12). naposledy pozměněná:

821

31994 L 0074: směrnicí Rady 94/74/ES ze dne 22.12.1994 (Úř.
věst. L 365. 31.12.1994. s. 46)'.

Aniž je dotčeno formální rozhodnutí přijaté postupem podle čl. 8 odst.
4 směrnice 92/81/EHS, může Kypr do jednoho roku ode dne přistou
pení uplatňovat osvobození od spotřebních daní z minerálních olejů
používaných pro výrobu cementu.

Aniž je dotčeno formální rozhodnutí přijaté postupem podle čl. 8 odst.
4 směrnice 92/81/EHS, může Kypr do jednoho roku ode dne přistou
pení rovněž uplatňovat osvobození od dodatečných spotřebních daní
ze všech typů paliv používaných pro místní přepravu osob.

(') Úř. věst. L 155, 7.6.1989, s. 9. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom)
č. 1026/1999 (Úř. vést. L 126. 20.5.1999. s. 1).

8. E N E R G E T I K A
31968 L 0414: Směrnice Rady 68/414/EHS ze dne 20. prosince 1968.
kterou se členským státům EHS ukládá povinnost udržovat minimální
zásoby ropy a/nebo rcpných produktů (Úř. věst. L 308, 23.12.1968,
s. 14), naposledy pozměněná:
**•
—

2007. Kypr zajistí, aby minimální úroveň zásob ropných produktů pro
každou kategorii ropných produktů uvedenou v článku 2 odpovídala
následujícím minimálním počtům dnů průměrné denní domácí spo
třeby, jak je vymezena v čl. 1 odst. 1:

31998 L 0093: směrnicí Radv 98/93/ES ze dne 14. 12 1998 (Úř.
věst. L 358. 31.12.1998. s. 100).

—

60 dnů ke dni přistoupení;

Odchylně od čl. 1 odst. 1 směrnice 68/414/EHS nebude minimální
úroveň zásob ropných produktů uplatňována na Kypru do 31. prosince

—

90 dnů k 31. prosinci 2007.

9. Ž I V O T N Í P R O S T Ř E D Í
A. KVALITA OVZDUŠÍ

recyklace papíru/kartonu:
a 14 % pro rok 2004;

31999 L 0032: Směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999
o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech a o změně
směrnice 93/12/EHS (Úř. věst. L 121. 11.5.1999. s. 13).

11 % hmotnosti

ke dni přistoupení

celková míra recyklace: 12 % hmotnosti ke dni přistoupení a nej
méně 15 % pro rok 2004;

celková míra využití: 35% hmotnosti ke dni přistoupení a 41 %
O d c h y l n ě o d čl. 3 odst.

1 a čl. 4 odst.

2 směrnice

1999/32/ES sc

během období jednoho roku ode dne přistoupení na Kypru neuplatňují
požadavky pro benzin a motorovou naftu. Během tohoto období může"
Kypr požádat o odchylku podle čl. 3 odst. 2 a 5 a čl. 4 odst. 3 a 4 uve
dené směrnice.

B. NAKLÁDANÍ S ODPADY

31994 L 0062: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze
dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Úř. věst.
L 365, 31.12.1994. s. 10).

Odchylně od čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 94/62/ES dosáhne
Kypr cílů využití a recyklace následujících obalových materiálů do
31. prosince 2005 v soaladu s těmito přechodnými cíli:

pro rok 2 0 0 4 .

C. JAKOST VOD

31991 L 0271: Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991
o čištění městských odpadních vod (Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40),
ve zněm:

—

Odchylně od článků 3 a 4, a pokud musí být určeny citlivé oblasti, od
čl. 5 odst. 2 směrnice 91/271/EHS se na Kypru do 31. prosince 2012
neuplatňují požadavky na stokovou soustavu a čištění městských
odpadních vod v souladu s těmito přechodnými cíli:

—
—

recyklace plastů: 10% hmotnosti ke dni přistoupení a nejméně
15% pro rok 2004;

31998 L 0015: směrnice Komise 98/15/ES ze dne 27.2.1998 (Úř.
věst. L 67, 7.3.1998, s. 29).

do 31. prosince 2008 bude souladu s uvedenou směrnicí dosaženo
pro 2 aglomerace (Limassol a Paralimni) s populačním ekvivalen
tem vyšším než 15 000;

Uiedni vestnik Evropské unie
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do 31. prosince 2009 bude souladu s uvedenou smèrnid dosazeno
pro 1 dalsi aglomeraci (Nik6sia) s populacnfm ekvivalentem
vyssim nez 15 000;
do 31. prosince 2011 bude souladu s uvedenou smèmici dosazeno
pro 1 dalsi aglomeraci (Pafos) s populacnfm ekvivalentem vyssim
nez 15 000.

23.9.2003

v provozu v zafi 2002 ve spalovadch zarizenich v Dhekelii a ve Vasiliku, dokud nenastane nektera z techto podminek:
tyto kolte jsou modernizovany nebo podstatnë zmënëny;
na ostrove se srane dostupnym zemni plyn;

D. KONTROLA PRÙMYSLOVÉHO ZNEëISTENf A RIZENf RIZIK

Kypr se stane vyvozcem elektrické energie;

32001 L 0080: Smèmice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES
ze dne 23. tijna 2001 o omezeni emisf ne!fterych znecisfüjicich latek_
do ovzdusi z velkych spalovacich zatizeni (Uf. vèst. L 309, 27.11.2001,

kode, které jsou v soucasnosti v provozu, budou uzavfeny.

S.

1).

Odchylne od cl. 4 odst. 1 a casti A ph1ohy IV smèmice 2001/80/ES se
mezni hodnoty emisi 1 700 mg/Nm 3 neuplatnuji na kotle, které jsou

Po dobu uplamovani meznich hodnot emisi 1 700 mg/Nm 3 podava
Kypr kazdy rok po piistoupeni do 31. bfezna Komisi zpravu o jakosti
pouzivaného paliva, celkovych rocnich emisich oxidu siiicitého a odhadovaném ptispëvku tëchto simych emisi k emisim sousednich zemi.

23.9.2003
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Dodatek

uvedený v kapitole l přílohy Vil (*)
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PŘÍLOHA vm
Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Lotyško

1. V O L N Ý P O H Y B O S O B
Smlouva o založení Evropského společenství.

31968 L 0360: Směrnice Rady 68/360/EHS ze dne 15. října 1968
o odstranění omezení pohybu a pobytu pracovníků členských států
a jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství (Úř. věst. L 257,
19.10.1968, s. 13), naposledy pozměněná:

—

11994 N: Aktem o_podmínkách přistoupení a o úpravách smluv
— přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského
království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

31968 R 1612: Nanzení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968
o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství (Úř. věst. L 257,
19.10.1968, s. 2), naposledy pozměněné:

—

31992 R 2434: nařízením Rady (EHS) č. 2434/92 ze dne 27. čer
vence 1992 (Úř. věst. L 245, 26.8.1992, s. 1).

31996 L 0071: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze
dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování
služeb (Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1).

1.
Článek 39 a čl. 49 první pododstavec Smlouvy o ES se ve vztahu
k volnému pohybu | pracovníků a volnému pohybu služeb,
zahrnujícímu dočasný ipohyb pracovníků vymezený v článku 1
směrnice 96/71/ES, mezi Lotyšskem na jedné straně a Belgií, Českou
republikou, Dánskem, Německem, Estonskem, Řeckem, Španělskem,
Francií, Irskem, Itálií, Litvou, Lucemburskem, Maďarskem, Nizozem
skem, Rakouskem, Polskem, Portugalskem, Slovinskem, Slovenskem,
Finskem, Švédskem a Spojeným královstvím na straně druhé, použijí
v plném rozsahu pouzt) za podmínek přechodných ustanovení uve
dených v odstavcích 2 až 14.

2.
Odchylně od článků 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68 budou stá
vající členské státy do konce období dvou let po dni přistoupení uplat
ňovat národní opatření rtebo opatření, která vyplývají z dvoustranných
dohod, upravující přístup lotyšských státních příslušníků na jejich trhy
práce. Stávající členské státy mohou tato opatření dále uplatňovat do
konce období pěti let poj dni přistoupení Lotyšska.

Lotyšští stárni příslušnic}, kteří ke dni přistoupení ve stávajícím člen
ském státě legálně pracují a je jim umožněn vstup na trh práce tohoto
členského státu na nepřerušenou dobu 12 měsíců nebo delší, mají
přístup na trh práce tphoto členského státu, ale ne na trh práce
ostatních členských státu uplatňujících národní opatření.

Stejných práv požívají lotyšští stimí příslušníci, kterým byl na nepře
rušenou dobu 12 měsíců nebo delší umožněn vstup na trh práce stá
vajícího členského státu až po přistoupení.

Lotyšští státní příslušníci uvedení výše ve druhém a třetím pododstavci
přestanou požívat práv uvedených ve zmíněných pododstavcích, pokud
dobrovolně opustí trh práce daného stávajícího členského státu.

Těchto práv nepožívají lotyšští státní příslušníci, kteří ve stávajícím
členském státě legálně pracují ke dni přistoupení nebo v průběhu
období, po které se uplatňují národní opatření, a kterým byl umožněn
vstup na trh práce tohoto členského státu na dobu kratší než 12
měsíců.

3.
Před koncem období dvou let po dni přistoupení přezkoumá
Rada na základě zprávy Komise působení přechodných ustanovení uve
dených v odstavci 2.

Po dokončení tohoto přezkoumám a nejpozději do konce období dvou
let po dni přistoupení oznámí stávající členské státy Komisi, zda budou
dále uplatňovat národní opatření nebo opatření, která vyplývají
z dvoustranných dohod, nebo zda budou napříště uplatňovat články 1
až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68. Nebude-li takové oznámení učiněno,
uplatňují se články 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68.

4.
Na žádost Lotyšska se může uskutečnit ještě jedno přezkoumání.
Použije se postup podle odstavce 3, přičemž přezkoumání bude dokon
čeno do šesti měsíců od doručení žádosti Lotyšska.

5.
Členský stát, který na konci období pěti let uvedeného v odstavci
2 zachovává národní opatření nebo opatření, která vyplývají z dvou
stranných dohod, může v případě vážných narušení trhu práce nebo
nebezpečí takových narušení po oznámení Komisi dále uplatňovat tato
opatření do konce období sedmi let po dni přistoupení. Nebude-li
takové oznámení učiněno, uplatňují se články 1 až 6 nařízení (EHS)
č. 1612/68.

6.
Členské státy, které během období sedmi let po dni přistoupení
vůči státním příslušníkům Lotyšska na základě odstavců 3, 4 nebo 5
uplatňují články 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68 a které během
tohoto období vydávají státním příslušníkům Lotyšska pro účely evi
dence povolení k zaměstnání, vydávají tato povolení automaticky.

7.
Členské státy, ve kterých se na základě odstavců 3, 4 nebo 5 ve
vztahu k lotyšským státním příslušníkům uplatňují články 1 až 6
nanzení (EHS) č. 1612/68, se mohou do konce období sedmi let po
dni přistoupení rozhodnout pro postup stanovený v níže uvedených
pododstavcích.

Pokud je ve členském státě uvedeném v prvním, pododstavci vážně
narušen trh práce nebo se předvídá jeho narušení, které by mohlo
vážně ohrozit životní úroveň nebo úroveň zaměstnanosti v dané
oblasti nebo povolám, informuje o tom tento členský stát Komisi
a ostatní členské státy a současně jim poskytne veškeré náležité údaje.
Na základě těchto informací může členský stát požádat Komisi, aby
oznámila úplné nebo částečné pozastavení uplatňování článků 1 až 6
nařízení (EHS) č. 1612/68 za účelem obnovení běžného stavu v dané
oblasti nebo povolání. Komise rozhodne o pozastavení a délce jeho
trvání a rozsahu nejpozději do dvou týdnů od doručení žádosti
a oznámí své rozhodnutí Radě. Každý členský stát může do dvou
týdnů od vydání rozhodnutí Komise požádat Radu o zrušení nebo
změnu rozhodnutí. Rada rozhodne o této žádosti kvalifikovanou větši
nou do dvou týdnů.
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Členský stát uvedený v prvním pododstavci může v naléhavých a výji
mečných případech pczastavit uplatňování článků 1 až 6 nařízení
(EHS) č. 1612/68. a následné zašle odůvodněné oznámení Komisi.

8.
Po dobu, kdy je podle výše uvedených odstavců 2 až 5 a 7 uplat
ňování článků 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68 pozastaveno, se na
státní příslušníky stávaj.cích členských států v Lotyšsku a na lotyšské
státní příslušníky ve stávajících členských státech uplatňuje článek 11
nařízení za těchto podmínek:

—

rodinní příslušníci pracovníka uvedení v čl. 10 odst. 1 písm. a)
nařízení, kteří s pracovníkem na území členského státu legálně
bydlí ke dni přistoupení, mají po přistoupení okamžitý přístup na
trh práce tohoto členského státu. To se nevztahuje na rodinné
příslušník)' pracovníka, kterému byl legálně umožněn vstup na trh
práce členského stá u na dobu kratší než 12 měsíců.

825

tření může kdykoli rozhodnout uplatňovat místo nich články 1 až 6
nanzení (EHS) č. 1612/68. O tomto rozhodnutí informuje Komisi.
13.
S cílem čelit vážným narušením trhu práce nebo nebezpečí
takových narušení v určitých citlivých odvětvích služeb, která mohou
vzniknout v některých oblastech při nadnárodním poskytování služeb
definovaném v článku 1 směrnice 96/71/ES, se mohou Německo
a Rakousko po dobu, kdy uplatňují na základě výše uvedených pře
chodných ustanovení na volný pohyb lotyšských pracovníků národní
opatření nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod, po
oznámení Komisi odchýlit od čl. 49 prvního pododstavce Smlouvy
o ES s cílem omezit v rámci poskytování služeb společnostmi usa
zenými v Lotyšsku dočasný pohyb pracovníků, jejichž právo na přístup
k zaměstnání v Německu nebo Rakousku podléhá národním opa
třením.

Seznam odvětví služeb, na která se může vztahovat tato odchylka, je
následující:
— v Německu:

Odvětví

—

rodinní příslušníci pracovníka uvedení v čl. 10 odst. 1 písm. a)
nařízení, kteří s pracovníkem na území členského státu legálně
bydlí ode dne pozdějšího než den přistoupení, ale v době uplatňo
vání výše uvedených přechodných ustanovení, mají přístup na trh
práce od okamžiku kdy v dotyčném členském státě bydlí nejméně
po dobu osmnácti měsíců, nebo od třetího roku po dni přistou
pení, podle toho. co nastane dříve.

Kód NACE ('), pokud není uvedeno
jinak

Stavebnictví včetně souvisejících
oborů

45.1 až 4;
Činnosti uvedené v příloze
směrnice 96/71/ES

Čištění budov, zařízení
a dopravních prostředků

74.70 Čištění budov, zařízení
a dopravních prostředků

Jiné služby

74.87 Pouze činnosti v oblasti
dekorace interiérů

Těmito ustanoveními nejsou dotčena výhodnější národní opatření nebo
opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod.

— v Rakousku:
9.
Vzhledem k tomu. že některá ustanovení směrnice 68/360/EHS
nemohou být oddělena od těch ustanovení nařízení (EHS) č. 1612/68,
jejichž uplatňování je podle odstavců 2 až 5 a 7 a 8 odloženo, mohou
se Lotyšsko a stávající členské státy od těchto ustanovení odchýlit
v rozsahu nezbytném pro uplatňování odstavců 2 až 5 a 7 a 8.

10.
V případech, kdy jsou na základe výše uvedených přechodných
ustanovení stávajícími členskými státy uplatňována národní opatření

nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod, může Lotyšsko
ponechat v platnosti rovnocenná opatření ve vztahu ke státním
příslušníkům daného členského státu nebo členských států.

11.
Pokud je některým stávajícím členským státem pozastaveno
uplatňování článků 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68, může se Lotyšsko
ve vztahu k České republice. Estonsku, Litvě, Maďarsku. Polsku, Slovin
sku nebo Slovensku rozhodnout pro postup stanovený v odstavci 7.
Během takového období se povolení k zaměstnání vydaná Lotyšskem
pro účely evidence stárním příslušníkům České republiky. Estonska,
Litvy, Maďarska. Polska. Slovinska nebo Slovenska vydávají automa
ticky.

12.
Každý stávající č.enský stát uplatňující národní opatření v sou
ladu s odstavci 2 až 5 a 7 až 9 může v rámci vnitrostátních právních
předpisů zavést větší svobodu pohybu, než je svoboda pohybu ke dni
přistoupení, včetně úplr.ého přístupu na trh práce. Od třetího roku po
dni přistoupení se každý stávající členský stát uplatňující národní opa

Odvětví

Kód NACE ('), pokud není uvedeno
jinak

Činnosti v rostlinné výrobě;
terénní úprava zahrad, parků,
sadů a jiných zelených ploch

01.41

Řezání, tvarování a konečná

26.7

úprava ozdobného a stavebního
přírodního kamene
Výroba kovových konstrukcí
a jejich dílů

28.11

Stavebnictví včetně souvisejících
oborů

45.1 až 4:
Činnosti uvedené v příloze
směrnice 96/71/ES

Pátrací a ochranné činnosti

74.6O

Čištění budov, zařízení
a dopravních prostředků

74.70

Ostatní činnosti související se
zdravotní péčí

85.14

Sociální péče bez ubytování

85.32
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Lotyšsko může po oznámení Komisi a v rozsahu, v jakém se Německo
a Rakousko v souladu s předchozími pododstavci odchýlí od čl. 49
prvního pododstavce Smlouvy o ES, přijmout rovnocenná opatření.

Uplatňování tohoto odstavce nesmí
ného pohybu pracovníků v rámci
mezi Německem nebo Rakouskem
mínkami ke dni podpisu smlouvy o

vést ke zpřísnění podmínek dočas
nadnárodního poskytování služeb
a Lotyšskem v porovnání s pod
přistoupení.

14.
Uplatňování odstavců 2 až 5 a 7 až 12 nesmí vést ke zpřísnění
podmínek přístupu lotyšských státních příslušníků na trhy práce stá
vajících členských států v porovnání s podmínkami ke dni podpisu
smlouvy o přistoupení.

vyplývají z dvoustranných dohod, upřednostňovat v přístupu na svůj
trh práce pracovníky, kteří jsou státními příslušníky členských států,
před pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí.

Na lotyšské migrující pracovníky a jejich rodinné příslušníky, kteří
legálně bydlí a pracují v jiném členském státě, nebo na migrující pra
covníky z ostatních členských států a jejich rodinné příslušníky, kteří
legálně bydlí a pracují v Lotyšsku, se nebudou vztahovat větší omezení
než na migrující pracovníky a jejich rodinné příslušníky z třetích zemí,
kteří bydlí a pracují v členském státě nebo v Lotyšsku. Při uplatňování
zásady upřednostňování pracovníků z členských zemí Společenství se
s migrujícími pracovníky z třetích zemí. kteří bydlí a pracují v Lotyš
sku, nesmí zacházet příznivěji než se státními příslušníky Lotyšska.

(') N A C E : v i z 3 1 9 9 0 R

Bez ohledu na uplatňování odstavců 1 až 13 budou stávající členské
státy během doby uplatňování národních opatření nebo opatření, která
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2. V O L N Ý P O H Y B S L U Ž E B

1.
31994 L 0019: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/
ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů (Úř. věst.
L 135, 31.5.1994, s. 5).

2.
31997 L 0009: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES
ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů (Úř. věst.
L 84, 26.03.1997, s. 22).

Odchylně od čl. 7 odst. 1 směrnice 94/19/ES se do 31. prosince 2007
v Lotyšsku neuplatňuje, minimální úroveň pojištění. Lotyšsko zajistí,
aby jeho systém pojištění vkladů poskytoval krytí do 31. prosince
2005 nejméně ve výši lD 000 eur a od 1. ledna 2006 do 31. prosince
2007 nejméně ve výši 15 000 eur.

Odchylně od čl. 4 odst. 1 směrnice 97/9/ES se do 31. prosince 2007
v Lotyšsku neuplatňuje minimální úroveň odškodnění. Lotyšsko zajistí,
aby jeho systém pro odškodnění investorů poskytoval krytí do 31. pro
since 2005 nejméně ve výši 10 000 eur a od 1. ledna 2006 do 31. pro
since 2007 nejméně ve výši 15 000 eur.

Během přechodného období si ostatní členské státy ponechávají právo
zabránit výkonu činností pobočky lotyšské finanční instituce usazené
na jejich území, dokud še tato pobočka nepřipojí k úředně uznanému
systému pojištění vkladfl uvnitř dotyčného členského státu, aby řádně
pokryla rozdíl mezi lotyšskou úrovní pojištění a minimální úrovní uve
denou v čl. 7 odst. 1.

Během přechodného období si ostatní členské státy ponechávají právo
zabránit výkonu činnosti pobočky lotyšského investičního podniku
usazené na jejich území, dokud se tato pobočka nepřipojí k úředně
uznanému systému pro odškodnění investorů uvnitř dotyčného člen
ského státu, aby řádně pokryla rozdíl mezi lotyšskou úrovní
odškodnění a minimální úrovní uvedenou v čl. 4 odst. 1.

3. V O L N Y P O H Y B K A P I T Á L U

Smlouva o Evropské unii;

Smlouva o založení Evropského společenství.

Odchylné od povinností vyplývajících ze smluv, na kterých je založena
Evropská unie, může Lotyšsko po dobu sedmi let ode dne přistoupení
ponechat v platnosti pravidla stanovená ve svých právních předpisech
platných ke dni podpisu tohoto aktu týkající se nabývání zemědělské
půdy a lesů státními příslušníky členských států a společnostmi
zřízenými podle práva jiného členského státu, které nejsou ani usazeny,
ani zapsány do rejstříku, ani nemají místní pobočku nebo zastoupení
v Lotyšsku. V žádném případě nesmí být v souvislosti s nabýváním
zemědělské půdy a lesů se státním příslušníkem členského státu zachá
zeno méně příznivě než ke dni podpisu smlouvy o přistoupení nebo
s většími omezeními než se státním příslušníkem třetí země.

Na státní příslušníky jiného členského státu, kteří se chtějí usadit jako
samostatně hospodařící zemědělci a bydlet v Lotyšsku a kteří mají
zákonné bydliště a jsou činní v zemědělství v Lotyšsku nepřetržitě nej
méně po dobu tří let, se nebude vztahovat předchozí pododstavec ani
žádné jiné postupy než ty, které se vztahují na státní příslušníky Lotyš
ska.

Obecné přezkoumání těchto přechodných opatření se uskuteční ve
třetím roce po dni přistoupení. K tomuto účelu Komise předloží
zprávu Radě. Rada může na návrh Komise jednomyslně rozhodnout
o zkrácení nebo ukončení přechodného období uvedeného v prvním
pododstavci.

Bude-li dostatečně prokázáno, že po uplynutí přechodného období
nastanou vážná narušení nebo hrozba vážných narušení trhu se
zemědělskou půdou v Lotyšsku, rozhodne Komise na žádost Lotyšska
o prodloužení přechodného období o nejvýše tři roky.

23.9.2003
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4. Z E M Ě D Ě L S T V Í

A. ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDPISY

B. VETERINÁRNÍ A ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PŘEDPISY

1.
31991 R 2092: Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24.
června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícímu
označování zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 198,
22.7.1991), naposledy pozměněné:

I. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

32002 R 04" 3: nařízením Komise (ES) č. 473/2002 ze dne
15.3.2002 (Úř. věs:. L " 5 . 16.3.2002, s. 21).

Odchylné od čl. 6 odst. 1. 2 a 3 nařízení (EHS) č. 2092/91 je v ekolo
gickém zemědělství v Lotyšsku do 1. ledna 2006 povoleno používání
neošetřeného osiva, ssdby a rozmnožovacího materiálu, který nebyl
vyprodukován pomocí ekologických metod produkce.

Odchylně od čl. 6 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2092/91 je v ekologických
chovech včel v Lotyšsku do 1. ledna 2006 povoleno používání neorga
nického cukru, který není vyroben pomocí ekologických metod pro
dukce, jako doplňku do přípravků pro výživu včel.

1.
31964 L 0433: Směrnice Rady 64,'433/EHS ze dne 26. června
1964 o hygienických otázkách produkce čerstvého masa a jeho
uvádění na trh (Úř. vést. P 121. 29.^.1964, s. 2012 a později
pozměněná a vydaná v úplném znění v Úř. věst. L 268, 24.9.1991,
s. 71), naposledy pozměněná:

31995 L 0023: směrnicí Rady 95/23/ES ze dne 22.6.1995 (Uř.
věst. L 243, 11.10.1995. s. 7).

31971 L 0118: Směrnice
o hygienických otázkách
uvádění na trh (Úř. vést.
a aktualizovaná v Úř.
pozměněná:

—
Odchylně od čl. 6 odst. 1 a 2 nařízení (EHS) č. 2092/91 je v ekologic
kém zemědělství v Lotyšsku po dobu 18 měsíců ode dne přistoupení
povoleno používání přípravků z manganistanu draselného.

2.
31997 R 259": Nařízení Rady (ES) č. 2597/97 ze dne 18. pro
since 1997. kterým se stanoví doplňující pravidla společné organizace
trhu s mlékem a mléčnými výrobky pro konzumní mléko (Uř. věst.
351, 23.12.1997, s. 13). naposledy pozměněné:

—

31999 R 1602: nařízením Rady (ES) č.
19.7.1999 (Úř. věst. L 189. 22.71999, s. 43).

1602/1999 ze dne

Odchylně od čl. 3 odít. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 2597/97 se
požadavky na obsah tuku v mléce v neuplatňují na konzumní mléko
vyprodukované v Lotyšsku během období pěti let ode dne přistoupení.
Konzumní mléko, které nesplňuje požadavky na minimální obsah tuku,
může být uváděno na trh pouze v Lotyšsku nebo může být vyváženo
do třetích zemí.

3.
31999 R 1254: Nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne
17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím
masem (Úř. věst. L 160. 26.6.1999, s. 21). naposledy pozměněné:

—

32001 R 2345: nařízením Komise (ES) č. 2345/2001 ze dne
30.11.2001 (Úř. vest. L 315. 1.12.2001, s. 29).

Odchylně od čl. 3 písm. f) nařízení (ES) č. 1254/1999 může Lotyšsko
do konce roku 2006 považovat krávy plemen uvedených v příloze I
nařízení Komise (ES) č. 2342/1999. kterým se stanoví prováděcí pravi
dla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu
s hovězím a telecím masem, pokud jde o režim prémií ( ), za krávy, na
které lze poskytnout prémie na krávy bez tržní produkce mléka podle
pododdílu 3 nařízení [ES) č. 1254/1999, pokud k nim byli připuštěni
býci masných plemen nebo jimi byly inseminovány.
!

Rady 71/118/EHS ze dne 15. února 1971
produkce čerstvého drůbežího masa a jeho
L 55, 8.3.1971. s. 23 a později pozměněná
věst. L 62. 15.3.1993, s. 6), naposledy

31997 L 0079: směrnicí Rady 97/"9/ES ze dne 18.12.1997 (Úř.
věst. L 24, 30.1.1998, s. 31).

31977 L 0099: Směrnice Rady 77/99/EHS ze dne 21. prosince 1976
o hygienických otázkách při výrobě a uvádění na trh masných výrobků
a některých dalších výrobků živočišného původu (Úř. věst. L 57,
2.3.1992, s. 4), naposledy pozměněná:

—

31997 L 0076: směrnicí Rady 97.P6/ES ze dne 16.12.1997 (Uř.
věst. L 10. 16.1.1998, s. 25).

31991 L 0493: Směrnice Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991
o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu
na trh (Úř. věst. L 268, 24.9.1991. s. 15), naposledy pozměněná:

—

31997 L 0079: směrnicí Rady 97/79/ES ze dne 18.12.1997 (Uř.
v ě s t . L 2 4 , 3 0 . 1 . 1 9 9 8 . s. 3 1 ) .

31992 L 0046: Směrnice Rady 92/46/EHS ze dne 16. června 1992
o hygienických předpisech pro produkci syrového mléka, tepelně
ošetřeného mléka a mléčných výrobků a jejich uvádění na trh (Úř. věst.
L 268, 14Í9.1992, s. 1), naposledy pozměněná:

—

31996 L 0023: směrnicí Rady 96/23/ES ze dne 29.4.1996 (Úř.
věst. L 125, 23.5.1996, s. 10).

31994 L 0065: Směrnice Rady 94/65/ES ze dne 14. prosince 1994,
kterou se stanoví požadavky na výrobu a uvádění na trh mletého masa
a masných polotovarů (Úř. věst. L 368, 31.12.1994, s. 10).

Strukturální požadavky stanovené v příloze I směrnice 64/433/
EHS, v příloze I směrnice 71/118/EHS, v přílohách A a B směrnice
77/99/EHS, v příloze směrnice 91/493/EHS, v příloze B směrnice
92/46/EHS a v příloze I směrnice 94/65/ES se do 31. prosince
2005 neuplatňují na zařízení v Lotyšsku uvedená v dodatku A
k této příloze s výhradou níže stanovených podmínek.
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Dokud se na zařízení zmíněná v písmenu a) vztahuje uvedené
písmeno, smějí být produkty pocházející z těchto zařízení uváděny
pouze na vnitrostátní trh nebo používány k dalšímu zpracování ve
vnitrostátních zařízeních, na která se rovněž vztahuje písmeno a),
bez ohledu na okamžik uvedení na trh. Tyto produkty musí být
označeny zvláštní hygienickou značkou.

Čerstvé, upravené nebo zpracované produkty rybolovu lze pouze
uvádět na vnitrostátní trh nebo s nimi manipulovat nebo je dále
zpracovávat v temže zařízení, bez ohledu na okamžik uvedení na
trh. Čerstvé, upravené nebo zpracované produkty rybolovu musí
být přímo nebo skupinově zabaleny v prodejních jednotkách
a musí být opatřeny zvláštní identifikační značkou.

a)

Strukturální požadavky uvedené v dodatku B k této příloze ve
vztahu k příloze V kapitole I a příloze VII kapitole I nařízení (ES)
č. 1774/2002 se do 31. prosince 2004 neuplatňují na zařízení
v Lotyšsku uvedená v dodatku B s výhradou níže stanovených
podmínek.

b)

Zařízení uvedená v písmenu a) smějí manipulovat pouze s mate
riálem kategorie 3, jak je vymezen v článku 6 nanzení (ES)
č. 1774/2002, zpracovávat jej a skladovat. Dokud se na zmíněná
zařízení vztahuje tento odstavec, smějí být produkty pocházející
z těchto zařízení uváděny pouze na vnitrostátní trh v Lotyšsku
a nesmějí být používány ve výrobcích určených pro ostatní člen
ské státy bez ohledu na okamžik uvedení na trh. Tyto produkty
musí být označeny zvláštním štítkem.

První pododstavec se vztahuje rovněž na všechny produkty pochá
zející z integrovaných zařízení na produkci masa, pokud se na část
zařízení vztahuje písmeno a).

Lotyšsko zajistí postupné dosažení souladu se strukturálními
požadavky uvedenými v písmenu a) v souladu se lhůtami pro
nápravu stávajících nedostatků stanovenými v dodatku B. Lotyšsko
zajistí, aby v provozu směla pokračovat pouze zařízení, která
dosáhnou plného souladu s těmito požadavky do 31. prosince
2004. Lotyšsko Komisi podává roční zprávu o pokroku dosaže
ném v jednotlivých zařízeních uvedených v dodatku B, včetně
seznamu zařízení, která dokončila vývoj v průběhu daného roku.

Zařízení na zpracování mléka uvedená v dodatku A k této příloze
smějí dostávat dodávky syrového mléka z hospodářství produ
kujících mléko, která nejsou v souladu s přílohou-A kapitolou IV
částí A bodem 1 směrnice 92/46/EHS, za podmínky, že tato
hospodářství jsou uvedena na seznamu vedeném pro tento účel
lotyšskými orgány.
d)
V roce 2005 se syroté mléko dodané z hospodářství, která nejsou
v souladu s přílohou A kapitolou IV častí A bodem 1 směrnice
92/46/EHS, smí používat výlučně pro výrobu sýra s dobou zrání
delší než 60 dnů.

Lotyšsko zajistí postupné dosažení souladu se strukturálními
požadavky uvedenýnjri v písmenu a) v souladu se lhůtami pro
nápravu stávajících nedostatků stanovenými v dodatku A k této
příloze. Lotyšsko zajistí, aby v provozu směla pokračovat pouze
zařízení, která dosáhirtou plného souladu s těmito požadavky do
31. prosince 2005. Lotyšsko bude Komisi podávat roční zprávy
o pokroku dosaženém v jednotlivých zařízeních uvedených
v dodatku A, včetně seznamu zařízení, která dokončila vývoj
v průběhu daného roku.

ď)

Komise smí aktualizovat dodatek A uvedený v písmenu a) před
přistoupením a do 31. prosince 2005 a při této příležitosti může
doplňovat, v omezeném rozsahu, nebo vypouštět jednotlivá
zařízení s ohledem na pokrok dosažený při nápravě stávajících
nedostatků a na výsledky monitorovacího procesu.

23.9.2003

Komise smí aktualizovat dodatek B uvedený v písmenu a) před
přistoupením a do 31. prosince 2004 a při této příležitosti může
doplňovat, v omezeném rozsahu, nebo vypouštět jednotlivá
zařízení s ohledem na pokrok dosažený při nápravě stávajících
nedostatků a na výsledky monitorovacího procesu.

Prováděcí pravidla k zajištění řádného fungování výše uvedené pře
chodné úpravy budou přijata postupem podle čl. 33,odst. 2
nanzení (ES) č. 1774/2002.

II. ROSTL1NOLÉKAŘSKÉ

PČEDPISY

32002 L 0053: Směrnice Rady 2002/53/ES ze dne 13. čeryna 2002
o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (Úř. věst. L
193. 20.7.2002, s. 1).

32002 L 0055: Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002o uvádění osiva zeleniny na trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33).
Prováděcí pravidla k zajištění řádného fungování výše uvedeného
přechodného režimu budou přijata postupem podle článku 16
směrnice 64/49 3/EHS, článku 21 směrnice 71/118/EHS, článku 20
směrnice 77/99/EHS, článku 15 směrnice 91/437/EHS, článku 31
směrnice 92/46/EHS a článku 20 směrnice 94/65/ES.

2.
32002 R 1774: Nanzení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002, kterým se stanoví hygienické před
pisy pro živočišné vedlejší produkty neurčené k lidské spotřebě (Úř.
věst L 273. 10.10.2002, s. 1).

Lotyšsko může na dobu pěti let ode dne přistoupení odložit uplatňo
vání směrnic 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o uvádění osiva
odrůd zapsaných v jeho národních katalozích odrůd druhů
zemědělských rostlin a odrůd druhů zeleniny, které nebyly úředně
schváleny v souladu s ustanoveními uvedených směrnic, na trh na jeho
území. V průběhu tohoto období nesmí být toto osivo uváděno na trh
na území ostatních členských států.

(') Úř. věst. L 281, 4.11.1999. s. 30.
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5. R Y B O L O V
31992 R 3760: Nařízení Rady (EHS) č. 3760/92 ze dne 20. prosince 1992 o zavedení režimu Společenství pro rybolov
a akvakulturu (Úř. věst. L 389, 31.12.1992, s. 1), naposledy pozměněné:
—

31998 R 1181: nařízení Rady (ES) č. 1181/98 ze dne 24.9.1998 (Úř. vést. L 164, 9.10.1998, s. 1).

Nařízen.' (EHS) č. 3"60i92 se uplatňuje na Lotyšsko s výhradou těchto zvláštních ustanovení.
Podíly r.a rybolovných právech Společenství přidělené Lotyšsku pro populace ryb, které podléhají omezením odlovu.
jsou stanoveny podle druhů a pásem takto:

Druh

Oblast ICES nebo IBSFC

Podílv pro Lotvšsko
%

sleď obecný

III b, c, d ('), s výjimkou správní jed
notky 3 IBSFC

7,280

šprot obecný

III b, c, d (')

13.835

losos

III b, c. d subdivize 32 IBSFC (')

13.180

treska obecná

III b. c, d (')

7,126

(') vody Společenství

Tyto pcdílv se použijí pro první přidělení rybolovných práv Lotyšsku postupem podle čl. 8 odst. 4 nařízení (EHS)
č.' 3760,92.
Dále Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou určí podíl Lotyšska na rybolovných právech Společenství v oblasti
NAFO na základě platné rovnováhy v rámci NAFO v období bezprostředně předcházejícím dni přistoupení.

6. D O P R A V N Í P O L I T I K A

Odchylné od článku 1 nařízení (EHS) č. 3118/93 jsou do konce
druhého roku následujícího po dni přistoupení dopravci usazení
v Lotyšsku vyloučeni z provozování vnitrostátní silniční přepravy
zboží v jiných členských státech a dopravci usazení v jiných
členských státech jsou vyloučeni z provozování vnitrostátní sil
niční přepravy zboží v Lotyšsku.

1.
31985 R 3821: Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. pro
since 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Úř. věst. L 370.
31.12.1985. s. 8). naposledy pozměněné:

—

32002 R 1360: nařízením Komise (ES) č. 1360/2002 ze dne
13.6.2002 (Úř. věst. L 2 0 ' . 5.8.2002. s. 1).
b)

Před koncem druhého roku následujícího po dni přistoupení
oznámí členské státy Komisi, zda si přejí prodloužit toto období
nejvýše o dva roky nebo zda si přejí napříště plně uplatňovat člá
nek 1 uvedeného nařízení. Není-li žádné takové oznámení
učiněno, uplatňuje se článek 1 uvedeného nařízení. Pouze dopravci
usazení v členských státech, ve kterých se uplatňuje článek 1 uve
deného nařízení, mohou provozovat vnitrostátní silniční přepravu
zboží v jiných členských státech, ve kterých se článek 1 také
uplatňuje.

c)

Před koncem čtvrtého roku následujícího po přistoupení v případě
vážného narušení nebo nebezpečí vážného narušení vnitrostátního
trhu silniční přepravy zboží oznámí členské státy, ve kterých se
článek 1 uvedeného nařízení neuplatňuje na základě písmene b),
Komisi, zda si přejí prodloužit toto období nejvýše o jeden rok
nebo zda si přejí napříště plně uplatňovat článek 1 uvedeného
nařízení. Není-li žádné takovéto oznámení učiněno, uplatňuje se
článek 1 uvedeného nařízení. Pouze dopravci usazení v členských
státech, ve kterých se uplatňuje článek 1 uvedeného nařízení,
mohou provozovat vnitrostátní silniční přepravu zboží v jiných
členských státech, ve kterých se článek 1 také uplatňuje.

Odchylně od čl. 3 odst 1 nařízení (EHS) č. 3821/85 se v Lotyšsku do
1. ledna 2005 neuplatňuje požadavek na zavedení a používání zázna
mového nařízení ve vozidlech registrovaných pro přepravu osob nebo
zboží po silnici, pokud jde o vozidla registrovaná před 1. lednem 2001
a používaná výhradně pro vnitrostátní dopravní operace. Řidiči těchto
vozidel zapisují doby řízení a doby odpočinku do osobní knihy jízd.

2.
31993 R 3118: Nařízeni Rady (EHS) č. 3118/93 ze dne 25. října
1993, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident
provozovat vnitrostátní silniční přepravu zboží uvnitř členského státu
(Úř. věst. L 279, 12.11.1993. s. 1), naposledy pozměněné:

—

32002 R 0484: nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 484,2002 ze dne 1. března 2002 (Úř. věst. L 76, 19.3.2002.
s. 1).
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Dokud se článek 1 uvedeného nařízení plně neuplatňuje ve všech
členských státech, mohou se členské státy, ve kterých se článek 1
uvedeného nařízení uplatňuje na základě písmene b) nebo c), roz
hodnout pro postup stanovený níže.

Pokud je v členském státě uvedeném v předchozím pododstavci
vážně narušen vnitrostátní trh nebo jeho části z důvodu nebo za
přispění kabotáže, například podstatným převisem nabídky nad
poptávkou, nebo pokud je ohrožena finanční stabilita nebo přežití
značného počtu dopravních podniků, informuje o tom tento
členský stát Komisi a ostatní členské státy a současně jim poskytne
veškeré související informace. Na základě těchto informací může
členský stát požádat Komisi o úplné nebo částečné pozastavení
uplatňování článku 1 za účelem znovunastolení běžného stavu.

Komise posoudí situaci na základě informací poskytnutých daným
členským státem a rozhodne do jednoho měsíce od obdržení
žádosti o potřebě přijmout ochranná opatření. Použije se postup
stanovený v čl. 7 odst. 3 druhém, třetím a čtvrtém pododstavci
a odst. 4, 5 a 6 uvedeného nařízení.

Členský stát uvedený v prvním pododstavci může v naléhavých
a výjimečných situacích pozastavit používání článku 1 nařízení,
a následně zašle odůvodněné oznámení Komisi.

e)

Dokud se článek 1 uvedeného nařízení neuplatňuje na základě
výše uvedených písmen a) až c), mohou členské státy regulovat
přístup k vlastní vnitrostátní silniční přepravě zboží prostřed
nictvím postupně vzájemně udělovaných povolení kabotáže na
základě dvoustranných dohod. To může zahrnovat i možnost plné
liberalizace.

7.

f)

Uplatňování písmen a) až d) nesmí vést k většímu omezení
přístupu k vnitrostátní silniční přepravě zboží než přede dnem
podpisu smlouvy o přistoupení.

3.
31996 L 0026: Směrnice Rady 96/26/ES ze dne 29. dubna 1996
o přístupu k povolání provozovatele silniční nákladní dopravy a provo
zovatele silniční osobní dopravy, jakož i o vzájemném uznávání
diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci, s cílem
umožnit účinný výkon svobody usazování těchto dopravců v oblasti
vnitrostátní a mezinárodní dopravy. (Úř. věst. L 124, 23.5.1996, s. 1),
naposledy pozměněná:
—

31998 L 0076: směrnicí Rady 98/76/ES ze dne 1.10.1998 (Úř. věst.
L 277, 14.10.1998, s. 17).

Do 31. prosince 2006 se čl. 3 odst. 3 písm. c) v Lotyšsku neuplatňuje
na dopravní podniky provozující výlučně vnitrostátní nákladní
a osobní dopravu.

Vlastní kapitál a rezervy těchto podniků postupně dosáhnou minimální
výše stanovené v uvedeném článku v souladu s tímto rozvrhem:
—

od 1. ledna 2004 musí mít podnik vlastní kapitál a rezervy ve výši
nejméně 3 000 eur pro užívané vozidlo nebo 150 eur na jednu
tunu maximální přípustné
hmotnosti
nákladních
vozidel
používaných podnikem nebo 150 eur ná jedno místo k sezení ve
vozidlech pro osobní dopravu používaných podnikem, podle toho,
co je nižší;

—

od 1. ledna 2005 musí mít podnik vlastní kapitál a rezervy mini
málně ve výši 6 750 eur, pokud používá pouze jedno vozidlo,
a minimálně ve vvši 3 750 eur na každé další vozidlo.

DANĚ

1.
31977 L 0388: Šestá směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17.
května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států
týkajících se daní z obratu - Společný systém daně z přidané hodnoty:
jednotný základ daně (Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1), naposledy
pozměněná:

noty služeb poskytovaných autory, umělci a výkonnými umělci
podle bodu 2 přílohy F směrnice, dokud nebude splněna pod
mínka stanovená v čl. 28 odst. 4 uvedené směrnice nebo po dobu,
kdy je stejné osvobození uplatňováno některým stávajícím
členským státem, podle toho, co nastane dříve.

32002 L 0038: směrnicí Rady 2002/38/ES ze dne 7.5. 2002 (Úř.
věst. L 128, 15.5.2002, s. 41).

Pro účely čl. 28 odst. 3 písm. b) směrnice 77/388/EHS může
Lotyšsko pokračovat v osvobození od daně z přidané hodnoty
u mezinárodní přepravy cestujících podle bodu 17 přílohy F
směrnice, dokud nebude splněna podmínka stanovená v čl. 28
odst. 4 směrnice nebo po dobu, kdy je stejné osvobození uplatňo
váno některým stávajícím členským státem, podle toho, co nastane
dříve.

Odchylně od čl. 12 odst. 3 písm. a) směrnice 77/388/EHS může
Litva zachovat do 31. prosince 2004 osvobození od daně z při
dané hodnoty u dodávek tepla domácnostem.

b)

23.9.2003

Aniž je dotčen postup stanovený v článku 27 směrnice 77/388/
EHS, může Lotyšsko ido jednoho roku ode dne přistoupení nadále
uplatňovat zjednodušený postup při vyměřování daně z přidané
hodnoty na obchodní operace se surovým dřívím.

2.
31992 L 0079: Směrnice Rady 92/79/EHS ze dne 19. října 1992
o sbližování daní z cigaret (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 8), naposledy
pozměněná:

Pro účely čl. 28 odst. 3 písm. b) směrnice 77/388/EHS může
Lotyšsko rovněž pokračovat v osvobození od daně z přidané hod-

—

32002 L 0010: směrnicí Rady 2002/10/ES ze dne 12.2.2002 (Úř.
věst. L 46, 16.2.2002, s. 26).

23.9.2003
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Odchylně od čl. 2 odst. 1 směrnice 92/ 9/EHS může Lotyšsko odložit
uplatňování celkové minimální spotřební daně z ceny pro konečného
spotřebitele (včetně všech dani") u cigaret nejžádanější cenové kategorie
do 31. prosince 2009 s podmínkou, že během tohoto období Lotyšsko
postupně přiblíží sazby spotřební dané k celkové minimální spotřební
dani stanovené směrnic:.

hajících spotřební dani ('), mohou členské státy po informování
Komise zachovat po dobu, kdy se uplatňuje výše uvedená odchylka, na
cigarety, které smějí být dovezeny na jejich území z Lotyšska bez doda
tečné platby spotřební daně, stejná množstevní omezení jako ta, která
se uplatňují na dovoz ze třetích zemí. Členské státy, které využijí této
možnosti, mohou provádět nezbytné kontroly s podmínkou, žc tyto
kontroly nemají vliv na řádné fungování vnitřního trhu.

Aniž je dotčen článek 3 směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února
1992 o obecné úpravc. držení, pohybu a sledování výrobků podlé

(') Úř. vést. L "6. 23.3.1992. s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Rady
2000/47/ES (Úř. věst. L 193. 29.7.2000. s. 73).
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8. S O C I Á L N Í P O L I T I K A A

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

1.
31989 L 0654: Sněrnice Rady 89/654/EHS ze dne 30. listopadu
1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na
pracovišti (první samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice
89/391/EHS) (Úř. vést. 193. 30.12.1989. s. 1).

V Lotyšsku nebude srrérnice Rady 89/654/EHS uplatňována do 31.
prosince 2004 na pracoviště, která bvla používána již 27. března
2002.

Ode dne přistoupení až do konce uvedeného období bude Lotyšsko
nadále Komisi pravidelně poskytovat aktualizované informace o roz
vrhu a opatřeních přijatveh k zajištění souladu s touto směrnicí.

2.
31989 L 0655: Sněrnice Rady 89/655/EHS ze dne 30. listopadu
1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdrávi pro
používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samo
statná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř.
vést. L 393, 30.12.1989. s. 13). naposledy pozměněná:

—

32001 L 0045: směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/45/
ES ze dne 27.6.2001 (Úř. vést. L 195. 19.7.2001, s. 46).

ZAMĚSTNANOST

V Lotyšsku nebude směrnice 89/655/EHS uplatňována do 1. července
2004 na pracovní zařízení, které bvlo používáno již 13. prosince
2002.

Ode dne přistoupení až do konce uvedeného období bude Lotyšsko
nadále Komisi pravidelně poskytovat aktualizované informace o roz
vrhu a opatřeních přijatých k zajištění souladu s touto směrnicí.

3.
31990 L 0270: Směrnice Rady 90/270/EHS ze dne 29. května
1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci se zobrazovacími jednotkami (pátá samostatná směrnice ve
smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. 156. 21.6.1990,
s. 14).

V Lotyšsku nebude směrnice Rady 90/2^0/EHS uplatňována do 31.
prosince 2004 na vybavení, které bylo v provozu již 1. června 2001.

Ode dne přistoupení až do konce uvedeného období bude Lotyšsko
nadále Komisi pravidelně poskytovat aktualizované informace o roz
vrhu a opatřeních přijatých k zajištění souladu s touto směrnicí.

9. E N E R G E T I K A

50 dnů pro kategorii produktů „topné oleje" a 30 dnů pro ostatní
kategorie produktů k 31. prosinci 2004:

31968 L 0 4 1 4 : Směrnice Rady 68/414/EHS ze dne 2 0 . prosince 1 9 6 8 ,
kterou se členským státům E H S ukládá povinnost udržovat minimální
zásoby ropy a/nebo r o p n ý c h produktů (Úř. věst. L 308, 23.12.1968,
s. 14), naposledy p o z m ě n ě n á :

55 dnů pro kategorii produktů „topné oleje" a 35,5 dne pro
ostatní kategorie produktů k 31. prosinci 2005:
—

31998 L 0093: směrnicí Rady 98/93/ES ze dne 14. 12 1998 (Úř.
věst. L 358. 31.12.1998, s. 100).
60 dnů pro kategorii produktů „topné oleje" a 41 den pro ostatní
kategorie produktů k 31 prosinci 2006;

Odchylné od čl. 1 odst. 1 směrnice 68/414/ES nebude minimální
úroveň zásob ropných produktů uplatňována v Lotyšsku do 31. prosince 2009. Lotyšsko zajistí, aby minimální úroveň zásob ropných produktů pro každou kategorii ropných produktů uvedenou v článku 2
odpovídala následujícím minimálním počtům dnů průměrné denní
domácí spotřeby, jak je vymezena v čl. 1 odst. 1:

—

40 dnů pro kategorii produktů „topné oleje" a 23 dny pro ostatní
kategorie produktů ke dni přistoupení;

—

70 dnů pro kategorii produktů „topné oleje" a 49 dnů pro ostatní
kategorie produktů k 31. prosinci 2007;

—

80 dnů pro kategorii produktů „topné oleje" a 67 dnů pro ostatní
kategorie produktů k 31. prosinci 2008;

—

90 dnů pro všechny kategorie produktů k 31. prosinci 2009.
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10. Ž I V O T N Í P R O S T Ř E D Í

A. KVALITA O V Z D U Š Í

31994 L 0063: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES ze
dne 20. prosince 1994 o omezování emisí těkavých organických slou
čenin (VOQ vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci
od terminálů k čerpacím stanicím (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 24).

—

32001 R 2557: nařízením Komise (ES) č. 2557/2001 ze dne
28.12.2001 (Úř. věst. L 349, 31.12.2001, s. 1).

a)

Do 31. prosince 2010 se veškerá přeprava odpadů k využití uve
dených v přílohách II, III a IV nařízení (EHS) č. 259/93 a přeprava
odpadů k využití neuvedených v těchto přílohách do Lotyšska
oznamuje příslušným orgánům a tyto odpady se zpracovávají
v souladu s články 6, 7 a 8 uvedeného nařízení.

b)

Odchylné od čl. 7 odst. 4 nařízení (EHS) č. 259/93 vznesou
příslušné orgány námitky proti přepravě odpadů k využití uve
dených v přílohách II, III a IV nanzení a přepravě odpadů
k využití neuvedených v těchto přílohách určeným pro zařízení,
na které se vztahuje dočasná odchylka od některých ustanovení
směrnice 96/61/ES ( ) o integrované prevenci a omezování zne
čištění během období, po které je dočasná odchylka uplatňována
pro zařízení v místě určení.

1.
Odchylně od článku 3 a přílohy I směrnice 94/63/ES se v Lotyš
sku neuplatňují požadavky na stávající skladovací zařízení v terminá
lech:

—

do 31. prosince 2005 pro 17 skladovacích zařízení s nákladovou
průchodností nižší než 25 000 tun za rok;

—

do 31. prosince 2006 pro další 3 skladovací zařízení s nákladovou
průchodností nižší než 25 000 tun za rok;

—

do 31. prosince 2008 pro dalších 19 skladovacích zařízení s nákla
dovou průchodností nižší než 25 000 tun za rok;

2.
Odchylně od článku 4 a přílohy II směrnice 94/63/ES se v Lotyš
sku neuplatňují požadavky na zařízení pro nakládku a vykládku
zařízení v terminálech:

—

do 31. prosince 2005 pro 1 terminál s průchodností nižší než
25 000 tun za rok,

—

do 31. prosince 2006 pro 17 terminálů s průchodností nižší než
25 000 tun za rok,

—

do 31. prosince 2007 pro 1 terminál s průchodností nižší než
25 000 tun za rok, :

—

do 31. prosince 2008 pro 20 terminálů s průchodností nižší než
25 000 tun za rok.

J

2.
31994 L 0062: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/
ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Úř.
věst. L 365, 31.12.1994, s. 10).

Odchylně od čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 94/62/ES dosáhne
Lotyšsko cílů využití a recyklace následujících obalových materiálů do
31. prosince 2007 v souladu s těmito přechodnými cíli:

—

recyklace plastů: 11 % hmotnosti ke dni přistoupení, 12 % pro rok
2004, 13 % pro rok 2005 a 14 % pro rok 2006;

—

celková míra využití: 33 % hmotnosti ke dni přistoupení, 37 % pro
rok 2004, 42 % pro rok 2005 a 46 % pro rok 2006.

3.
Odchylně od článku 5 směrnice 94/63/ES se v Lotyšsku do
31. prosince 2008 požadavky na stávající mobilní kontejnery v termi
nálech neuplatňují pro 68 silničních cisteren.

3.
31999 L 0031: Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna
1999 o skládkách odpadů (Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1).

4.
Odchylně od článku 6 a přílohy III směrnice 94/63/ES se v Lotyš
sku neuplatňují požadavky na nakládku stávajících skladovacích
zařízení na čerpacích stanicích:

Odchylně od čl. 2 písm. g) druhé odrážky směrnice 1999/31/ES a aniž
jsou dotčeny směrnice Rady 75/442/EHS ( ) o odpadech a směrnice
Rady 91/689/EHS ( ) o nebezpečných odpadech, není stálé místo, které
je užíváno pro dočasné uskladnění nebezpečných odpadů vzniklých
v Lotyšsku, považováno v Lotyšsku za skládku do 31. prosince 2004.

—

do 31. prosince 2004 pro 56 čerpacích stanic s průchodností větší
než 1 0 0 0 m za rok, ale nejvýše 2 000 m za rok,
3

—

2

3

3

do 31. prosince 2008 pro 112 čerpacích stanic s průchodností
větší než 500 m za rok, ale nejvýše 1 000 m a pro 290 čer
pacích stanic s průchodností nižší než 500 m za rok.
3

3

C. JAKOST VOD

3

B. N A K L Á D Á N Í S ODPADY

1.
31993 R 0259: Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února
1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského spole
čenství, do něj a z něj a o její kontrole (Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 1),
naposledy pozměněné:

1.
31991 L 0271: Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května
1991 o čištění městských odpadních vod (Úř. věst. L 135, 30.5.1991,
s. 40), ve znění:

—

31998 L 0015: směrnice Komise 98/15/ES ze dne 27.2.1998 (Úř.
věst. L 67, 7.3.1998, s. 29).

23.9.2003
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Odchylně od článků 3. 4 a čl. 5 odst. 2 směrnice 91/271/EHS se
v Lotyšsku do 31. prosince 2015 plně neuplatňují požadavky na sto
kové soustavy a čištění městských odpadních vod v souladu s těmito
přechodnými cíli:

—

—

do 31. prosince 2008 bude souladu s uvedenou směrnicí dosaženo
pro aglomerace s populačním ekvivalentem vyšším než 100 000,
do 31. prosince 2011 bude souladu s uvedenou směrnicí dosaženo
pro aglomerace s populačním ekvivalentem mezi 10 000
a 100 000.

2.
31998 L 0083: Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu
1998 o jakosti vodv určené k lidské spotřebě (Úř. vést. L 330,
5.12.1998, s. 32).

Odchylně od čl. 5 odst. 2 a článku 8 a od přílohy I, části B a C
směrnice 98/83/ES se v Lotyšsku do 31. prosince 2015 plně neupla
tňují hodnoty stanovené pro bromičnany, trihalogenmethany celkem,
hliník, železo, mangar a ukazatele oxidovatelnosti v souladu s těmito
přechodnými cíli:
—

do 31. prosince 2008 na obce s více než 100 000 obyvateli,

—

do 31. prosince 2011 na obce s 10 000 až 100 000 obyvateli.

D. KONTROLA PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A ŘÍZENÍ RIZIK
1.
3198" L 0217: směrnice Rady 87/217/EHS ze dne 19. března
1987 o předcházení a snižování znečištění životního prostředí azbestem (Úř. vést. 85. 28.5.198". s. 40). naposledy pozměněná:
—

11994 N: Aktem o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).
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emisí, odpovídajícími ukazateli a technickými opatřeními založenými
na nejlepších dostupných technikách v souladu s čl. 9 odst. 3 a 4:
—

ME „Júrmalas ST", SC „Kauguri", 31. prosinec 2010:

—

Ventspils ME „Siltums", 31. prosinec 2010;

—

Ventspils Ltd. „Párventas siltums". 31. prosinec 2010;

—

JSC „Latvenergo", Rigas TEC-2, 31. prosinec 2010;

—

Liepája SEZ JSC „Liepájas Metalurgs", 31. prosinec 2008;

—

JSC „Daugavpils pievadkězu rúpnlca", 31. prosinec 2010;

—

JSC „Lokomotivě", 31. prosinec 2009:

—

JSC „Valmieras stikla škiedra". 31. prosinec 2010;

—

JSC „Medpro Inc.", 31. prosinec 2010:

—

JSC „Jelgavas cukurfabrika". 31. prosinec 2008;

—

JSC „Putnu fabrika Kekava". 31. prosinec 2009;

—

Ltd.„Druvas Unguri", 31. prosinec 2010;

—

Ltd „Korkalns", 31. prosinec 2010;

—

Ltd „Grigis un Ko", 31. prosinec 2010;

—

Ltd. „Nickrasti", 31. prosinec 2010.

Plně koordinovaná povolení pro tato zařízení budou vydána před
30. říjnem 2007 a budou obsahovat individuálně závazné harmono
gramy pro dosažení plného souladu. Tato povolení zajistí dodržování
obecných zásad pro hlavní povinnosti provozovatelů stanovených
v článku 3 uvedené směrnice do 30. října 2007.

E. JADERNÁ BEZPEČNOST A RADIAČNÍ OCHRANA
Odchylně od čl. 8 druhé odrážky směrnice 87/217/EHS se v Lotyšsku
do 31. prosince 2004 neuplatňují požadavky na odpad obsahující
azbestová vlákna nebe azbestový prach, který je uložen na skládkách.
Odpad obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach musí být
balen do dvojitých plastových pytlů a ukládán zvlášť na označených
úložištích.
2.
31996 L 0061: Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996
o integrované prevenci a omezování znečištění (Úř. věst. L 25",
10.10.1996. s. 26).
Odchylně od čl. 5 odst. 1 směrnice Rady 96/61/ES se požadavky na
udělení povolení pro stávající zařízení neuplatní v Lotyšsku pro násle
dující zařízení do data uvedeného pro každé zařízení, pokud jde
o povinnost provozovat tato zařízení v souladu s mezními hodnotami

31997 L 0043: Směrnice Rady 97/43/Euratom ze dne 30. června 1997
o ochraně zdraví osob před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření
v souvislosti s lékařským ozářením a o zrušení směrnice 84/466/Euratom (Úř. věst. L 180. 9.7.1997, s. 22).
Odchylně od článku 8 a čl. 9 odst. 1 směrnice 97/43/Euratom se do
31. prosince 2005 v Lotyšsku neuplatňují ustanovení o radiologickém
zařízení a o zvláštních činnostech. Toto zařízení nesmí být uváděno na
trh ostatních členských států.

(') Úř. věst. L 257. 10.10.1996, s. 26.
( ) Úř. vést. L 194. 25.7.1975. s. 39. Směrnice naposledy pozměněná rozhod
nutím Komise 96/350/ES (Úř. věst. L 135. 6.6.1996, s. 32).
(') Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí
Rady 94/31/ES (Úř. věst. L 168, 2.7.1994, s. 28).
2
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Dodatek A
uvedený v kapitole 4 oddíle B pododdíle I bodě 1 přílohy VIII (*)
Seznam zařízení, včetně nedostatků a lhůt pro nápravu těchto nedostatků

(*) Viz Úř. věst. C 227 E, 23.9.2003, s. 104.

23.9.2003

23.9.2003

[~CS

1

Úřední věstník Evropské unie

Dodatek B
uvedený v kapitole 4 oddíle B pododdíle l bodě 2 přílohy VIÍI (*)

Seznam zařízení na zpracování odpadů živočišného původu (včetně nedostatků a lhůt pro nápravu těchto
nedostatků)

(*) Viz Ú í . vést. C IT

E. 23.9.2003. s. 114.
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PŘÍLOHA ÍX
Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Litva

1. V O L N Ý P O H Y B Z B O Ž Í
1.
32001 L 0082: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/
82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se
veterinárních léčivých přípravků (Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1).

2.
32001 L 0083: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/
8 3/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se
humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67).

Odchylně od požadavků na jakost, bezpečnost a účinnost stanovených
ve směrnici 2001/82/ES zůstávají rozhodnutí o registraci léčivých
přípravků uvedených na seznamu (v dodatku A k této příloze tak, jak
jej v jednom jazyce poskytla Litva), která byla vydána podle litevského
práva přede dnem přistoupení, v platnosti až do jejich prodloužení
v souladu s acquis a časovým rozvrhem stanoveným v uvedeném
seznamu nebo do 1. ledna 2007, podle toho, co nastane dříve.
Odchylně od hlavy III kapitoly 4 směrnice nejsou rozhodnutí o regis
traci, na která se vztahuje tato odchylka, vzájemně uznávána
v členských státech.

Odchylně od požadavků na jakost, bezpečnost a účinnost stanovených
ve směrnici 2001/8 3/ES zůstávají rozhodnutí o registraci léčivých
přípravků uvedených na seznamu (v dodatku A k této příloze tak, jak
jej v jednom jazyce poskytla Litva), která byla vydána podle litevského
práva přede dnem přistoupení, v platnosti až do jejich prodloužení
v souladu s acquis a časovým rozvrhem stanoveným v uvedeném
seznamu nebo do 1. ledna 2007, podle toho, co nastane dříve.
Odchylně od hlavy III kapitoly 4 směrnice nejsou rozhodnutí o regis
traci, na která se vztahuje tato odchylka, vzájemně uznávána
v členských státech.

2. V O L N Ý P O H Y B O S O B
Smlouva o založení Evropského společenství.

31968 L 0360: Směrnice Rady 68/360/EHS ze dne 15. října 1968
o odstranění omezení pohybu a pobytu pracovníků členských států
a jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství (Úř. věst. L 257,
19.10.1968, s. 13), naposledy pozměněná:

—

11994 N: Aktem o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv
— přistoupení Rakouské republiky. Finské republiky a Švédského
království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

31968 R 1612: Nařízení.Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968
o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství (Úř. věst. L 257,
19.10.1968. s. 2), naposledy pozměněné:

—

31992 R 2434: nařčením Rady (EHS) č. 2434/92 ze dne 27. čer
vence 1992 (Úř. věsti L 245, 26.8.1992, s. 1).

31996 L 0071: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze
dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování
služeb (Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1).

1.
Článek 39 a čl. 49 první pododstavec Smlouvy o ES se ve vztahu
k volnému pohybu pracovníků a volnému pohybu služeb,
zahrnujícímu dočasný pohyb pracovníků vymezený v článku 1
směrnice 96/71/ES, mezi Litvou na jedné straně a Belgií, Českou repub
likou. Dánskem, Německem, Estonskem, Řeckem, Španělskem, Francií,
Irskem, Itálií, Lotyšskem, Lucemburskem, Maďarskem, Nizozemskem,
Rakouskem, Polskem, Portugalskem, Slovinskem, Slovenskem, Finskem,
Švédskem a Spojeným královstvím na straně druhé, použijí v plném
rozsahu pouze za podmínek přechodných ustanovení uvedených
v odstavcích 2 až 14.

2.
Odchylně od článků 1 až 6 nanzení (EHS) č. 1612/68 budou stá
vající členské státy do konce období dvou let po dni přistoupení
uplatňovat národní opatření nebo opatření, která vyplývají z dvou-

stranných dohod, upravující přístup litevských státních příslušníků na
jejich trhy práce. Stávající členské státy mohou tato opatření dále upla
tňovat do konce období pěti let po dni přistoupení Litvy.

Litevští státní příslušníci, kteří ke dni přistoupení ve stávajícím člen
ském státě legálně pracují a je jim umožněn vstup na trh práce tohoto
členského státu na nepřerušenou dobu 12 měsíců nebo delší, mají
přístup na trh práce tohoto členského státu, ale ne na trh práce
ostatních členských států uplatňujících národní opatření.

Stejných práv požívají litevští státní příslušníci, kterým byl na nepře
rušenou dobu 12 měsíců nebo delší umožněn vstup na trh práce stá
vajícího členského státu až po přistoupení.

Litevští státní příslušníci uvedení výše ve druhém a třetím pododstavci
přestanou požívat práv uvedených ve zmíněných pododstavcích, pokud
dobrovolně opustí trh práce daného stávajícího členského státu.

Těchto práv nepožívají litevští státní příslušníci, kteří ve stávajícím
členském státě legálně pracují ke dni přistoupení nebo v průběhu
období, po které se uplatňují národní opatření, a kterým byl umožněn
vstup na trh práce tohoto členského státu na dobu kratší než 12
měsíců.

3.
Před koncem období dvou let po dni přistoupení přezkoumá
Rada na základě zprávy Komise působení přechodných ustanovení uve
dených v odstavci 2.

Po dokončení tohoto přezkoumání a nejpozději do konce období dvou
let po dni přistoupení oznámí stávající členské státy Komisi, zda budou
dále uplatňovat národní opatření nebo opatření, která vyplývají
z dvoustranných dohod, nebo zda budou napříště uplatňovat články 1
až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68. Nebude-li takové oznámení učiněno,
uplatňují se články 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68.

4.
Na žádost Litvy se může uskutečnit ještě jedno přezkoumání.
Použije se postup podle odstavce 3, přičemž přezkoumání bude dokon
čeno do šesti měsíců od doručení žádosti Litvy.
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5.
Členský srát. který na konci období pěti let uvedeného v odstavci
2 zachovává národní opatření nebo opatření, která vyplývají z dvou
stranných dohod, může v případě vážných narušení trhu práce nebo
nebezpečí takových narušení po oznámení Komisi dále uplatňovat tato
opatření do konce období sedmi let po dni přistoupení. Nebude-li
takové oznámení učiněno, uplatňují se články 1 až 6 nařízení (EHS)
č. 1612/68.

6.
Členské státy, které během období sedmi let po dni přistoupení
vůči státním příslušníkům Litvy na základě odstavců 3, 4 nebo 5
uplatňují články 1 až 6 nanzení (EHS) č. 1612/68 a které během
tohoto období vydávají státním příslušníkům Litvy pro účely evidence
povolení k zaměstnání, vydávají tato povolení automaticky.

7.
Členské státy, ve kterých se na základě odstavců 3, 4 nebo 5 ve
vztahu k litevským státním příslušníkům uplatňují články 1 až 6
nařízení (EHS) č. 1612,68, se mohou do konce období sedmi let po
dni přistoupení rozhodnout pro postup stanovený v níže uvedených
pododstavcích.

Pokud je ve členském státě uvedeném v prvním pododstavci vážně
narušen trh práce nebo se předvídá jeho narušení, které by mohlo
vážné ohrozit životní úroveň nebo úroveň zaměstnanosti v dané
oblasti nebo povolání, informuje o tom tento členský stát Komisi
a ostatní členské státy a současně jim poskytne veškeré náležité údaje.
Na základě těchto informací může členský stát požádat Komisi, aby
oznámila úplné nebo částečné pozastavení uplatňování článků 1 až 6
nařízení (EHS) č. 1612/68 za účelem obnovení běžného stavu v dané
oblasti nebo povolání. Komise rozhodne o pozastavení a délce jeho
trvání a rozsahu nejpozději do dvou týdnů od doručení žádosti
a oznámí své rozhodnutí Radě. Každý členský stát může do dvou
týdnů od vydání rozhlídnutí Komise požádat Radu o zrušení nebo
změnu rozhodnutí. Rada rozhodne o této žádosti kvalifikovanou větši
nou do dvou týdnů.

Členský stát uvedený v prvním pododstavci může v naléhavých a výji
mečných případech pozastavit uplatňování článků 1 až 6 nanzení
(EHS) č. 1612/68, a následně zašle odůvodněné oznámení Komisi.

8.
Po dobu, kdy je podle výše uvedených odstavců 2 až 5 a 7
uplatňování článků 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68 pozastaveno, se
na státní příslušníky stávajících členských států v Litvě a na litevské
státní příslušníky ve stávajících členských státech uplatňuje článek 11
nařízení za těchto podmínek
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Těmito ustanoveními nejsou dotčena výhodnější národní opatření nebo
opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod.

9.
Vzhledem k tomu, že některá ustanovení směrnice 68/360/EHS
nemohou být oddělena od těch ustanovení nařízení (EHS) č. 1612/68.
jejichž uplatňování je podle odstavců 2 až 5 a 7 a 8 odloženo, mohou
se Litva a stávající členské státy od těchto ustanovení odchýlit v roz
sahu nezbytném pro uplatňování odstavců 2 až 5 a 7 a 8.

10.
V případech, kdy jsou na základě výše uvedených přechodných
ustanovení stávajícími členskými státy uplatňována národní opatření
nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod, může Litva
ponechat v platnosti rovnocenná opatření ve vztahu ke státním
příslušníkům daného členského státu nebo členských států.

11.
Pokud je některým stávajícím členským státem pozastaveno
uplatňování článků 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68. může se Litva ve
vztahu k České republice, Estonsku. Lotyšsku, Maďarsku. Polsku, Slo
vinsku nebo Slovensku rozhodnout pro postup stanovený v odstavci 7.
Během takového období se povolení k zaměstnání vydaná Litvou pro
účely evidence státním příslušníkům České republiky. Estonska, Lotyš
ska, Maďarska, Polska, Slovinska nebo Slovenska vydávají automaticky.

12.
Každý stávající členský stát uplatňující národní opatření v sou
ladu s odstavci 2 až 5 á 7 až 9 může v rámci vnitrostátních právních
předpisů zavést větší svobodu pohybu, než je svoboda pohybu ke dni
přistoupení, včetně úplného přístupu na trh práce. Od třetího roku po
přistoupení se každý stávající členský stát uplatňující národní opatření
může kdykoli rozhodnout uplatňovat místo nich články 1 až 6
nařízení (EHS) č. 1612/68. O tomto rozhodnutí informuje Komisi.

13.
S cílem čelit vážným narušením trhu práce nebo nebezpečí
takových narušení v určitých citlivých odvětvích služeb, která mohou
vzniknout v některých oblastech při nadnárodním poskytování služeb
definovaném v článku 1 směrnice 96/71/ES, se mohou Německo
a Rakousko po dobu. kdy uplatňují na základě výše uvedených pře
chodných ustanovení na volný pohyb litevských pracovníků národní
opatření nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod, po
oznámení Komisi odchýlit od čl. 49 prvního pododstavce Smlouvy
o ES s cílem omezit v rámci poskytování služeb společnostmi usa
zenými v Litvě dočasný pohyb pracovníků, jejichž právo na přístup
k z a m ě s t n á n í v Německu n e b o R a k o u s k u p o d l é h á n á r o d n í m o p a 
třením.

Seznam odvětví služeb, na která se může vztahovat tato odchylka, je
následující:
— v Německu:

—• rodinní příslušníci pracovníka uvedení v čl. 10 odst. 1 písm. a)
nařízení, kteří s pracovníkem na území členského státu legálně
bydlí ke dni přistoupení, mají po přistoupení okamžitý přístup na
trh práce tohoto členského státu. To se nevztahuje na rodinné
příslušníky pracovníka, kterému byl legálně umožněn vstup na trh
práce členského státu na dobu kratší než 12 měsíců;

—

rodinní příslušníci pracovníka uvedení v čl. 10 odst. 1 písm. a)
nařízení, kteří s pracovníkem na území členského státu legálně
bydlí ode dne pozdějšího než den přistoupení, ale v době uplatňo
vání výše uvedených přechodných ustanovení, mají přístup na trh
práce od okamžiku, kdy v dotyčném členském státě bydlí nejméně
po dobu osmnácti měsíců, nebo od třetího roku po dni přistou
peni, podle toho. co nastane dříve.

Odvětvi

Kód NACE ('). pokud není uvedeno
jinak

Stavebnictví včetně souvisejících
oborů

45.1 až 4;
Činnosti uvedené v příloze
směrnice 96/71/ES

Čištění budov, zařízení
a dopravních prostředků

74.70 Čištění budov, zařízení
a dopravních prostředků

Jiné služby

74.87 Pouze činnosti v oblasti
dekorace interiérů
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— v Rakousku:

Odvětví

Kód NACE ('), pokud není uvedeno

jinak

Činnosti v rostlinné výrobě;
terénní úprava zahrad, parků,
sadů a jiných zelených ploch

01.41

Řezání, tvarování a konečná
úprava ozdobného a stavebního
přírodního kamene

26.7

Výroba kovových konstrukcí
a jejich dílů

28.11

Stavebnictví včetně souvisejících
oborů

45.1 až 4;
Činnosti uvedené v příloze
směrnice 96/71 /ES

Pátrací a ochranné činnosti

74.60

Čištění budov, zařízení
a dopravních prostředků

74.70

Ostatní činnosti související se
zdravotní péčí

85.14

Sociální péče bez ubytování

85.32
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Uplatňování tohoto odstavce nesmí vést ke zpřísnění podmínek dočas
ného pohybu pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb
mezi Německem nebo Rakouskem a Litvou v porovnání s podmínkami
ke dni podpisu smlouvy o přistoupení.

14.
Uplatňování odstavců 2 až 5 a 7 až 12 nesmí vést ke zpřísnění
podmínek přístupu litevských státních příslušníků na trhy práce stá
vajících členských států v porovnání s podmínkami ke dni podpisu
smlouvy o přistoupení.

Bez ohledu na uplatňování odstavců 1 až 13 budou stávající členské
státy během doby uplatňování národních opatření nebo opatření, která
vyplývají z dvoustranných dohod, upřednostňovat v přístupu na svůj
trh práce pracovníky, kteří jsou státními příslušníky členských států,
před pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí.

Na litevské migrující pracovníky a jejich rodinné příslušníky, kteří
legálně bydlí a pracují v jiném členském státě, nebo na migrující pra
covníky z ostatních členských států a jejich rodinné příslušníky, kteří
legálně bydlí a pracují v Litvě, se nebudou vztahovat větší omezení než
na migrující pracovníky a jejich rodinné příslušníky z třetích zemí,
kteří bydlí a pracují v členském státě nebo v Litvě. Při uplatňování
zásady upřednostňování pracovníků z členských zemí Společenství se
s migrujícími pracovníky z třetích zemí, kteří bydlí a pracují v Litvě,
nesmí zacházet příznivěji než se státními příslušníky Litvy.

Litva může po oznámení Komisi a v rozsahu, v jakém se Německo
a Rakousko v souladu s předchozími pododstavci odchýlí od čl. 49
prvního pododstavce Smlouvy o ES, přijmout rovnocenná opatření.

(') NACE: viz 31990 R 3037: nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října
1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském spole
čenství, naposledy pozměněné 32002 R 0029: nařízením Komise (ES) č. 29/
2002 ze dne 19.12.2001 (Úř. věst. L 6, 10.1.2002, s. 3).

3. V O L N Ý P O H Y B S L U Ž E B
1.
31994 L 0019: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/
ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů (Úř. věst. L
135, 31.5.1994, s. 5).

2.
31997 L 0009: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES
ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů (Úř. věst.
L 84, 26.03.1997, s. 22).

Odchylně od čl. 7 odst. 1 směrnice 94/19/ES se do 31. prosince 2007
v Litvě neuplatňuje minimální úroveň pojištění. Litva zajistí, aby její
systém pojištění vkladů poskytoval krytí do 31. prosince 2006 nejméně
ve výši 14 481 eur a od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 nejméně
ve výši 17 377 eur.

Odchylně od čl. 4 odst. 1 směrnice č. 97/9/ES se do 31. prosince 2007
v Litvě neuplatňuje minimální úroveň odškodném. Litva zajistí, aby její
systém pro odškodnění investorů poskytoval krytí do 31. prosince
2005 nejméně ve výši 5 792 eur a od 1. ledna 2006 do 31. prosince
2007 nejméně ve výši 11 585 eur.

Během přechodného období si ostatní členské státy ponechávají právo
zabránit výkonu činnosti pobočky litevské finanční instituce usazené
na jejich území, dokud se tato pobočka nepřipojí k úředně uznanému
systému pojištění vkladů uvnitř dotyčného členského státu, aby řádně
pokryla rozdíl mezi litevskou úrovní pojištění a minimální úrovní uve
denou v čl. 7 odst. 1.

Během přechodného období si ostatní členské státy ponechávají právo
zabránit výkonu činnosti pobočky litevského investičního podniku usa
zeného na jejich území, dokud se tato pobočka nepřipojí k úředně
uznanému systému pro odškodnění investorů uvnitř dotyčného člen
ského státu, aby řádně pokryla rozdíl mezi litevskou úrovní
odškodnění a minimální úrovní uvedenou v čl. 4 odst. 1.

4. V O L N Y P O H Y B K A P I T Á L U
Smlouva o Evropské unii;

Smlouva o založení Evropského společenství.

Odchylně od povinností vyplývajících ze smluv, na kterých je založena
Evropská unie. může Litva po dobu sedmi let ode dne přistoupení
ponechat v platnosti platnost pravidla stanovená ve svých právních

předpisech platných ke dni podpisu tohoto aktu o nabývání
zemědělské půdy a lesů státními příslušníky členských států a společ
nostmi zřízenými podle práva jiného členského státu, které nejsou ani
usazeny, ani zapsány do rejstříku, ani nemají místní pobočku nebo
zastoupení v Litvě. V žádném případě nesmí být v souvislosti
s nabýváním zemědělské půdy a lesů se státním příslušníkem členského
státu zacházeno méně příznivě než ke dni podpisu smlouvy o přistou
pení nebo s většími omezeními než se státním příslušníkem třetí země.
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Na státní příslušníky jiného členského státu, kteří se chtějí usadit jako
samostatně hospodaříc: zemědělci a bydlet v Litvě a kteří mají zákonné
bydliště a jsou činní v zemědělství v Litvě nepřetržité nejméně po dobu
tří let. se nebude vztahovat předchozí pododstavec ani žádné jiné
postupy než ty. které se vztahují na státní příslušníky Litvy.
Obecné přezkoumání těchto přechodných opatření se uskuteční ve
třetím roce po dni přistoupení. K tomuto účelu Komise předloží
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zprávu Radě. Rada může na návrh Komise jednomyslně rozhodnout
o zkrácení nebo ukončení přechodného období uvedeného v prvním
pododstavci.
Bude-li dostatečně prokázáno, že po uplynutí přechodného období
nastanou vážná narušení nebo hrozba vážných narušení trhu se
zemědělskou půdou v Litvě, rozhodne Komise na žádost Litvy o pro
dloužení přechodného období o nejvýše tři roky.

5. Z E M Ě D Ě L S T V Í
A. ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDPISY

pododdílu 3 nařízení (ES) č. 1254/1999, pokud k nim byli připuštěni
býci masných plemen nebo jimi byly inseminovány.

1.
31991 R 2092: Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24.
června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícímu
označování zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 198,
22.7.1991, s. 1). naposledy pozměněné:

B. VETERINÁRNÍ A ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PŘEDPISY

I. VETERINÁRNÍ
—

32002 R 0473: nařízením Komise (ES) č. 473/2002 ze dne
15.3.2002 (Úř. věst. L " 5 . 16.3.2002, s. 21).

Odchylné od čl. 6 odst. 1. 2 a 3 nařízení (EHS) č. 2092/91 je v ekolo
gickém zemědělství v l itvé do 1. ledna 2006 povoleno používání osiva
a vegetativního rozmnožovacího materiálu, který nebyl vyprodukován
pomocí ekologických netod produkce.

Odchylně od čl. 6 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2092/91 je v ekologických
chovech včel s osvědčením v Litvě do 1. ledna 2006 povoleno
používání neorganického cukru na přípravky pro výživu včel.

2.
31997 R 2597: Nařízení Rady (ES) č. 2597/97 ze dne 18. pro
since 1997, kterým se stanoví doplňující pravidla společné organizace
trhu s mlékem a mléčnými výrobky pro konzumní mléko (Uř. věst.L
351, 23.12.1997, s. 13) naposledy pozměněné:

—

31999 R 1602: nařízením Rady (ES) č.
19.7.1999 (Úř. vést. L 189. 22.^.1999, s. 43).

1602/1999 ze dne

Odchylné od čl. 3 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 2597/97 se
požadavky na minimální obsah tuku v mléce neuplatňují na konzumní
mléko vyprodukované v Litvě do 1. ledna 2009, a to tak, že Litva
může zařazovat mléko s obsahem tuku 3.2 % (m/m) do kategorie plnotučného mléka a mléko s obsahem tuku nejméně 1,0 % (m/m)
a nejvýše 2,5 % do kategorie polotučného mléka. Konzumní mléko,
které nesplňuje požadavky na minimální obsah tuku, může být
uváděno na trh pouze v Litvě a může být vyváženo do třetích zemí.

3.
31999 R 1254: Nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17.
května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem
(Úř. věst. L 160, 26.6.1999. s. 21), naposledy pozměněné:

—

32001 R 2345: nařízením Komise (ES) č. 2345/2001 ze dne
30.11.2001 (Úř. věst. L 315. 1.12.2001, s. 29).

Odchylně od čl. 3 písm. 0 nařízení (ES) č. 1254/1999 může Litva do
konce roku 2006 považovat krávy plemen uvedených v příloze I
nařízení Komise (ES) č. 2342/1999, kterým se stanoví prováděcí pravi
dla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu
s hovězím a telecím masem, pokud jde o režim prémií ('), za krávy, na
které lze poskytnout prémie na krávy bez tržní produkce mléka podle

PŘEDPISY

31964 L 0433: Směrnice Rady 64/433/EHS ze dne 26. června 1964
o hygienických otázkách produkce čerstvého masa a jeho uvádění na
trh (Úř. vést. P 121. 29.7.1964. s. 2012 a později pozměněná a vydaná
v úplném znění v Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 71). naposledy
pozměněná:
—

31995 L 0023: směrnicí Rady 95/23/ES ze dne 22.6.1995 (Úř.
věst. L 243. 11.10.1995. s. 7).

31971 L 0118: Směrnice
o hygienických otázkách
uvádění na trh (Úř. věst.
a aktualizovaná v Úř.
pozměněná:
—

Rady 71/118/EHS ze dne 15. února 1971
produkce čerstvého drůbežího masa a jeho
L 55, 8.3.1971. s. 23 a později pozměněná
věst. L 62. 15.3.1993, s. 6), naposledy

31997 L 0079: směrnicí Radv 97/79/ES ze dne 18.12.1997 (Úř.
věst. L 24, 30.1.1998, s. 31).

31977 L 0099: Směrnice Rady 77/99/EHS ze dne 21. prosince 1976
o hygienických otázkách při výrobě a uvádění na trh masných výrobků
a některých dalších výrobků živočišného původu (Úř. věst. L 26.
31.1.1977, s. 85 a později pozměněná a aktualizovaná v Úř. věst. L 57,
2.3.1992, s. 4), naposledy pozměněná:
—

31997 L 0076: směrnicí Rady 97/76/ES ze dne 16.12.199"' (Úř.
věst. L 10, 16.1.1998, s. 25).

31991 L 0493: Směrnice Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991
o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu
na trh (Úř. věst. L 268. 24.9.1991. s. 15), naposledy pozměněná:
—

31997 L 00~9: směrnicí Rady 9 p 9 / E S ze dne 18.12.1997 (Úř.
věst. L 24, 30.1.1998. s. 31).
7

31992 L 0046: Směrnice Rady 92/46/EHS ze dne 16. června 1992
o hygienických předpisech pro produkci syrového mléka, tepelně
ošetřeného mléka a mléčných výrobků a jejich uvádění na trh (Úř.vést.
L 268, 14.9.1992, s. 1), naposledy pozměněná:
—

31996 L 0023: směrnicí Radv 96/23/ES ze dne 29.4.1996 (Úř.
věst. L 125, 23.5.1996. s. 10). '

31994 L 0065: Směrnice Rady 94/65/ES ze dne 14. prosince 1994.
kterou se stanoví požadavky na výrobu a uvádění na trh mletého masa
a masných polotovarů (Úř. vést. L 368, 31.12.1994. s. 10).
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a)

b)

Strukturální požadavky stanovené v příloze I směrnice
EHS, v příloze I směrnice 71/118/EHS, v přílohách A a B
77/99/EHS, v příloze směrnice 91/493/EHS, v příloze B
92/46/EHS a v příloze I směrnice 94/65/ES se do 31.
2006 neuplatňují na zařízení v Litvě uvedená v dodatku
příloze s výhradou níže stanovených podmínek.

64/433/
směrnice
směrnice
prosince
B k této

Dokud se na zařízení zmíněná v písmenu a) vztahuje uvedené
písmeno, smějí být produkty pocházející z těchto zařízení uváděny
pouze na vnitrostátní trh nebo používány k dalšímu zpracování ve
vnitrostátních zařízeních, na které se rovněž vztahuje písmeno a),
bez ohledu na okamžik uvedení na trh. Tyto produkty musí být
označeny zvláštní hygienickou značkou.

První pododstavec se vztahuje rovněž na všechny produkty pochá
zející z integrovaných zařízení na produkci masa, pokud se na část
zařízení vztahuje písmeno a).
Zařízení na zpracování mléka uvedené v dodatku B k této příloze
smějí dostávat dodávky syrového mléka z hospodářství produ
kujících mléko, která nejsou v souladu s přílohou A kapitolou IV
částí A bodem 1 směrnice 92/46/EHS, za podmínky, že tato
hospodářství jsou uvedena na seznamu vedeném pro tento účel
litevskými orgány.
Zařízení na zpracování mléka, na která se nevztahuje přechodný
režim, smějí dostávat dodávky syrového mléka z hospodářství pro
dukujících mléko, která nejsou v souladu s přílohou A kapitolou
P/ částí A bodem 1 směrnice 92/46/EHS, za podmínky, že tato
hospodářství jsou uvedena na seznamu uvedeném v předchozím
pododstavci a že dodané syrové mléko se používá výlučně pro
výrobu sýra s dobou zrání delší než 60 dnů.
c)

31. prosince 2006. Litva bude Komisi podávat roční zprávy
o pokroku dosaženém v jednotlivých zařízeních uvedených
v dodatku B, včetně seznamu zařízení, která dokončila vývoj
v průběhu daného roku.
d)

Čerstvé, upravené nebo zpracované produkty rybolovu lze pouze
uvádět na vnitrostátní trh nebo s nimi manipulovat nebo je dále
zpracovávat v temže zařízení, bez ohledu na okamžik uvedení na
trh. Čerstvé, upravené nebo zpracované produkty rybolovu musí
být přímo nebo skupinově zabaleny v prodejních jednotkách
a musí být opatřeny zvláštní identifikační značkou.

Litva zajistí postupné dosažení souladu se strukturálními
požadavky uvedenými v písmenu a) v souladu se lhůtami pro
nápravu stávajících nedostatků stanovenými v dodatku B k této
příloze. Litva zajistí aby v provozu směla pokračovat pouze
zařízení, která dosáhnou plného souladu s těmito požadavky do
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Komise smí aktualizovat dodatek B k této příloze uvedený
v písmenu a) před přistoupením a do 31. prosince 2006 a při této
příležitosti může doplňovat, v omezeném rozsahu, nebo vypouštět
jednotlivá zařízení s ohledem na pokrok dosažený při nápravě stá
vajících nedostatků a na výsledky monitorovacího procesu.
Prováděcí pravidla k zajištění řádného fungování výše uvedeného
přechodného režimu budou přijata postupem podle článku 16
směrnice 64/433/EHS, článku 21 směrnice 71/118/EHS, článku 20
směrnice 77/99/EHS, článku 15 směrnice 91/493/EHS, článku 31
směrnice 92/46/EHS a článku 20 směrnice 94/65/ES.

II. ROSTLINOLÉKARSKÉPŘEDPISY
1.
31993 L 0085: Směrnice Rady 93/85/EHS ze dne 4. října 1993
o ochraně proti bakteriální kroužkovitosti bramboru (Úř. věst. L 259,
18.10.1993, s. 1).
Litva může odložit uplatňování čl. 7 odst. 2 a 4 směrnice 93/85/EHS
do 1. ledna 2006. V průběhu tohoto období nesmějí být brambory
vypěstované v Litvě dováženy na území ostatních členských států.
2.
31994 R 2100: Nanzení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. čer
vence 1994 o odrůdových právech Společenství (Úř. věst. L 227,
1.9.1994, s. 1), naposledy pozměněné:
—

31995 R 2506: nařízením Rady (ES) č.
25.10.1995 (Úř. věst. L 258, 28.10.1995, s. 3).

2506/95 ze

dne

Odchylně od čl. 14 odst. 3 čtvrté odrážky nanzení (ES) č. 2100/94 se
požadavek zaplatit přiměřenou úhradu majiteli odrůdového práva Spo
lečenství do 31. prosince 2010 nevztahuje na litevské zemědělce, kteří
nadále používají zavedenou odrůdu v souladu s oprávněním stano
veným v čl. 14 odst. 1. pokud danou odrůdu používali už přede dnem
přistoupení pro účely uvedené v čl. 14 odst. 1 bez úhrady.

(') Úř. věst. L 281, 4.11.1999, s. 30.

6. R Y B O L O V
31992 R 3760: Nanzení Rady (EHS) č. 3760/92 ze dne 20. prosince
1992 o zavedení režimu Společenství pro rybolov a akvakulturu (Úř.
věst L 389. 31.12.1992, s. 1), naposledy pozměněné:

—

Oblast ICES nebo IBSFC

Druh

Podíly pro Litvu
%

sleď "obecný

III b, c, d ('), s výjimkou právní jed
notky 3 IBSFC

2,271

šprot obecný

III b, c, d (')

5,004

losos

III b. c. d ('). s výjimkou subdivize 32
IBSFC

1,549

treska obecná

III b, c , d ( ' )

4,684

31998 R 1181: nařízením Rady (ES) č. 1181/98 ze dne 4.6.1998
(Úř. věst. L 164, 9.6.1998, s. 1).

zvláštních ustanovení.

Podíly na rybolovných právech Společenství přidělené Litvě pro popu
lace ryb, které podléhají omezením odlovu, jsou stanoveny podle
druhů a pásem takto:

(') vody Společenství.
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Tyto podíly se použijí pro první přidělení rybolovných práv Litvě
postupem podle čl. 8 odst. 4 nanzení (EHS) č. 3760/92.

841

Dále Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou určí podíl Litvy na
rybolovných právech Společenství v oblasti NAFO na základě platné
rovnováhy v rámci NAFO v období bezprostředné předcházejícím dni
přistoupení.

7. D O P R A V N Í P O L I T I K A
1.
31985 R 3821: Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. pro
since 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Úř. věst. L 370.
31.12.1985, s. 8), naposledy pozměněné:

—

32002 R 1360: nařízením Komise (ES) č. 1360/2002 ze dne
13.6.2002 (Úř. vést. L 20", 5.8.2002, s. 1).

děného nanzení, mohou provozovat vnitrostátní silniční přepravu
zboží v jiných členských státech, ve kterých se článek 1 také
uplatňuje.

c)

Před koncem čtvrtého roku následujícího po dni přistoupeni
v případe vážného narušení nebo nebezpečí vážného narušení vni
trostátního trhu silniční přepravy zboží oznámí členské státy, ve
kterých se článek 1 uvedeného nařízení neuplatňuje na základě
písmene b), Komisi, zda si přejí prodloužit toto období nejvýše
o jeden rok nebo zda si přejí napříště plně uplatňovat článek 1
uvedeného nařízení. Není-li žádné takové oznámení učiněno,
uplatňuje se článek 1 uvedeného nařízení. Pouze dopravci usazení
v členských státech, ve kterých se uplatňuje článek 1 uvedeného
nařízení, mohou provozovat vnitrostátní silniční přepravu zboží
v jiných členských státech, ve kterých se článek 1 také uplatňuje.

d)

Dokud se článek 1 uvedeného nařízení plně neuplatňuje ve všech
členských státech, mohou se členské státy, ve kterých se článek 1
uvedeného nařízení uplatňuje na základě písmene b) nebo c), roz
hodnout pro postup stanovený níže.

Odchylně od čl. 3 odst 1 nařízení (EHS) č. 3821/85 se v Litvě do 31.
prosince 2005 neuplatňuje požadavek na zavedení a používání zázna
mového nařízení ve vozidlech registrovaných pro přepravu osob nebo
zboží po silnici pro vozidla vyrobená před rokem 1987 a používaná
výhradně pro vnitrostátní dopravní operace. Řidiči těchto vozidel zapi
sují doby řízení a doby odpočinku do osobní knihy jízd.

2.
31992 L 0014: Směrnice Rady 92/14/EHS ze dne 2. března 1992
o omezení provozu letadel uvedených v části II kapitoly 2 svazku 1
přílohy 16 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, druhé vydání
(1988) (Úř. věst. L 6. 2 3.3.1992, s. 21). naposledy pozměněná:
%

—

32001 R 0991: třízením Komise (ES) č. 991/2001 ze dne
21.5.2001 (Úř. věst. L 138, 22.5.2001, s. 12).
Pokud je v členském státě uvedeném v předchozím pododstavci
vážně narušen vnitrostátní trh nebo jeho část z důvodu nebo za
přispění kabotáže, například podstatným převisem nabídky nad
poptávkou, nebo pokud je ohrožena finanční stabilita nebo přežití
značného počtu dopravních podniků, informuje o tom tento
členský stát Komisi a ostatní členské státy a současné jim poskytne
veškeré související informace. Na základě těchto informací může
členský stát požádat Komisi o úplné nebo částečné pozastavení
uplatňování článku 1 uvedeného nařízení za účelem znovunasto
lení běžného stavu.

Odchylně od čl. 2 odst. 2 směrnice 92/14/EHS se do 31. prosince
2004 v Litvě na Mezinárodním letišti Kaunas neuplatňují podmínky
stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice pro letadla regis
trovaná ve třetích zemích, které nejsou členskými státy Evropské unie,
provozovaná fyzickým, nebo právnickými osobami tam usazenými.
Litva bude dodržovat tento časový rozvrh pro postupné snížení
poměru přesunů letadel překračujících stanovené limity hluku: z 80 %
z celkového počtu přistání v roce 2001 na 70 % do konce roku 2002,
45 % do konce roku 2003 a 25 % do konce roku 2004.

3.

Komise posoudí situaci na základě informací poskytnutých daným
členským státem a rozhodne do jednoho měsíce od obdržení
žádosti o potřebě přijmout ochranná opatření. Použije se postup
stanovený v čl. 7 odst. 3 druhém, třetím a čtvrtém pododstavci
a odst. 4, 5 a 6 uvedeného nařízení.

31993 R 3118: Nařízení Rady (EHS) č. 3118/93 ze dne 2 5 . října

1993, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident
provozovat vnitrostátní silniční přepravu zboží uvnitř členského státu
(Úř. vést. L 2 7 9 , 12.11.1993. s. 1), naposledy pozměněné:

—

a)

b)

32002 R 0484: nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 484/2002 ze dne 1. 3. 2002 (Úř. věst. L 76, 19.3.2002,'s. 1).

Odchylně od článku 1 nařízení (EHS) č. 3118/93 jsou do konce
druhého roku následujícího po dni přistoupení dopravci usazení
v Litvě vyloučeni z provozování vnitrostátní silniční přepravy
zboží v jiných členských státech a dopravci usazení v jiných
členských státech jsou vyloučeni z provozování vnitrostátní sil
niční přepravy zboží v Litvě.

Před koncem druhého roku následujícího po dni přistoupení
oznámí členské státy Komisi, zda si přejí prodloužit toto období
nejvýše o dva rokv nebo zda si přejí napříště plně uplatňovat člá
nek 1 uvedeného nařízení. Není-li žádné takové oznámení
učiněno, uplatňuje se článek 1 uvedeného nařízení. Pouze dopravci
usazení v členských státech, ve kterých se uplatňuje článek 1 uve-

Členský stát uvedený v prvním pododstavci může v naléhavých
a výjimečných situacích pozastavit používání článku 1 uvedeného
nařízení, a následně zašle odůvodněné oznámení Komisi.

e)

Dokud se článek 1 uvedeného nařízení neuplatňuje na základě
výše uvedených písmen a) až c). mohou členské státy regulovat
přístup k vlastní vnitrostátní silniční přepravě zboží prostřed
nictvím postupného vzájemného udělování povolení kabotáže na
základě dvoustranných dohod. To může zahrnovat i možnost plné
liberalizace.

f)

Uplatňování písmen a) až d) nesmí vést k většímu omezení
přístupu k vnitrostátní silniční přepravě zboží než přede dnem
podpisu smlouvy o přistoupení.
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4.
31996 L 0026: Směrnice Rady 96/26/ES ze dne 29. dubna 1996
o přístupu k povolání provozovatele silniční nákladní dopravy a provo
zovatele silniční osobní dopravy, jakož i o vzájemném uznávání
diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci, s cílem
umožnit účinný výkon svobody usazování těchto dopravců v oblasti
vnitrostátní a mezinárodní dopravy ( Úř. věst. L 124, 23.5.1996, s. 1),
naposledy pozměněná:
—

Vlastní kapitál a rezervy těchto podniků postupně dosáhnou minimální
výše stanovené v uvedeném článku v souladu s tímto rozvrhem:

—

od 1. ledna 2004 musí mít podnik vlastní kapitál a rezervy ve výši
nejméně 3 000 eur pro užívané vozidlo nebo 150 eur na jednu
tunu
maximální přípustné hmotnosti
nákladních vozidel
používaných podnikem nebo 150 eur na jedno místo k sezení ve
vozidlech pro osobní dopravu používaných podnikem, podle toho,
co je nižší;

—

od 1. ledna 2005 musí mít podnik vlastní kapitál a rezervy ve výši
nejméně 5 000 eur na každé vozidlo.

31998 L 0076: směrnicí Rady 98/76/ES ze dne 1.10.1998 (Úř. věst.
L 277, 14.10.1998, s. 17).

Do 31. prosince 2006 se čl. 3 odst. 3 písm. c) v Litvě neuplatňuje na
dopravní podniky provozující výlučně vnitrostátní nákladní a osobní
dopravu.

23.9.2003

8. D A N É

1.
31977 L 0388: Šestá směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17.
května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států
týkajících se daní z obratu - Společný systém daně z přidané hodnoty:
jednotný základ daně (Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1), naposledy
pozměněná:
—

32002 L 0038: směrnicí Rady 2002/38/ES ze dne 7.5.2002 (Úř.
věst. L 128, 15.5.2002, s. 41).

Pro účely čl. 28 odst. 3 písm. b) směrnice 77/388/EHS může Litva
pokračovat v osvobození od daně z přidané hodnoty u mezinárodní
přepravy cestujících podle bodu 17 přílohy F směrnice, dokud nebude
splněna podmínka stanovená v čl. 28 odst. 4 směrnice nebo po dobu,
kdy je stejné osvobozeni uplatňováno některým stávajícím členským
státem, podle toho, co nastane dříve.
2.
31992 L 0079: Směrnice Rady 92/79/EHS ze dne 19. října 1992
o sbližování daní z cigaret (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 8), naposledy
pozměněná:
—

Odchylně od čl. 2 odst. 1 směrnice 92/79/EHS může Litva odložit
uplatňování celkové minimální spotřební daně z ceny pro konečného
spotřebitele (včetně všech daní) u cigaret nejžádanější cenové kategorie
do 31. prosince 2009 s podmínkou, že během tohoto období Litva
postupně přiblíží sazby spotřební daně k celkové minimální spotřební
dani stanovené směrnicí.

32002 L 0010: směrnicí Rady 2002/10/ES ze dne 12.2.2002 (Úř.
vést. L 46,16.2.2002, s. 26).

Aniž je dotčen článek 8 směrnice Rady 92/12/EHS o obecné úpravě,
držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani ('),
mohou členské státy po informování Komise zachovat po dobu, kdy se
uplatňuje výše uvedená odchylka, na cigarety, které smějí být dovezeny
na jejich území z Litvy bez dodatečné platby spotřební daně, stejná
množstevní omezení jako ta, která se uplatňují na dovoz ze třetích
zemí. Členské státy, které využijí této možnosti, mohou provádět
nezbytné kontroly s podmínkou, že tyto kontroly nemají vliv na řádné
fungování vnitřního trhu.

(') Úř. vést. L 76, 23.3.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Rady
2000/47/ES (Úř. věst. L 193. 29.7.2000, s. 73).

9. E N E R G E T I K A

31968 L 0414: Směrnice Rady 68/414/EHS ze dne 20. prosince 1968,
kterou se členským státům EHS ukládá povinnost udržovat minimální
zásoby ropy a/nebo ropných produktů (Úř. vést L 308, 23.12.1968,
s. 14), naposledy pozměněná:

—

31998 L 0093: směrnicí Rady 98/93/ES ze dne 14. 12. 1998 (Úř.
věst, L 358, 31.12.1998, s. 100).
.
'

Odchylně od čl. 1 odst. 1 směrnice 68/414/EHS nebude minimální
úroveň zásob ropných produktů uplatňována v Litvě do 31. prosince
2009. Litva zajistí, aby minimální úroveň zásob ropných produktů pro
každou kategorii ropných produktů uvedenou v článku 2 odpovídala
následujícím minimálním počtům dnů průměrné denní domácí spo
třeby, jak je vymezena v čl. 1 odst. 1:

—

49 dnů ke dni přistoupení;

—

56 dnů k 31. prosinci 2004;

—

63 dnů k 31. prosinci 2005;

—

, „ , , , , .
. . ~ ,
69 dnu k 31. prosinci 2006;

—

76 dnů k 31. prosinci 2007;

—

83 dnů k 31. prosinci 2008;

—

90 dnů k 31. prosinci 2009.

n n
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10. Ž I V O T N Í P R O S T Ř E D Í
A. KVALITA O V Z D U Š Í
31994 L 0063: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES ze
dne 20. prosince 1994 o omezování emisí tekavých organických slou
čenin (VOC) vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci
od terminálů k čerpacím stanicím (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 24).
1.
Odchylné od článku 3 a přílohy I směrnice 94/63/ES se v Litvě
do 31. prosince 2007 požadavky na stávající skladovací zařízení v ter
minálech neuplatňují pro skladovací zařízení s nákladovou průchod
ností nejvýše 50 000 t j n za rok včetně.
2.
Odchylné od článku 4 a přílohy II směrnice 94/63/ES se v Litvě
do 31. prosince 2007 požadavky na nakládku a vykládku stávajících
mobilních cisteren v terminálech neuplatňují pro 12 terminálů s prů
chodností nejvýše 150 000 tun za rok včetně.
3.
Odchylně od článku 5 směrnice 94/63/ES se v Litvě do 31. pro
since 2005 požadavky na stávající mobilní kontejnery v terminálech
neuplatňují pro 140 si.ničních cisteren a 1 900 železničních cisteren.
4.
Odchylně od článku 6 a přílohy III směrnice 94/63/ES se v Litvě
do 31. prosince 2007 požadavky na nakládku stávajících skladovacích
zařízení na čerpacích stanicích neuplatňují pro čerpací stanice s prů
chodností nejvýše 1 000 m'/rok včetně.

B. NAKLÁDANÍ S ODPADY
31994 L 0062: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze
dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Úř. věst.
L 365, 31.12.1994. s. _0).
Odchylně od čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 94/62/ES dosáhne
Litva cílů využití a recyklace následujících obalových materiálů do 31.
prosince 2006 v souladu s těmito přechodnými cíli:
—

recyklace plastů: 10 % hmotnosti ke dni přistoupení a 15 % pro
rok 2004.

—

recyklace kovů: 10 % hmotnosti ke dni přistoupení a 15 % pro rok
20Ó4.

—

celková míra recyklace: 25 % hmotnosti jako minimum pro rok
2004.

—

celková míra využití: 21 % hmotnosti ke dni přistoupení, 32 % pro
rok 2004 a 37% oro rok 2005.

C. JAKOST VOD
31991 L 0271: Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991
o čištění městských odpadních vod (Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40),
ve znění:
— . 31998 L 0015: směrnice Komise 98/15/ES ze dne 27.2.1998 (Úř.
věst. L 67. 7.3.1998. s. 29).

Odchylně od článků 3 a 4 a čl. 5 odst. 2 směrnice 91/271/EHS se
v Litvě do 31. prosince 2009 plně neuplatňují požadavky na stokové
soustavy a čištění městských odpadních vod v souladu s tímto pře
chodným cílem:

—

do 31. prosince 2007 bude souladu s článkem 4 a čl. 5 odst. 2
uvedené směrnice dosaženo pro aglomerace s populačním ekviva
lentem vyšším než 10 000.

D. KONTROLA PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A ŘÍZENÍ RIZIK
32001 L 0080: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES
ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek
do ovzduší z velkvch spalovacích zařízení (Úř. věst. L 309, 27.11.2001,
s. 1).
Odchylně od čl. 4 odst. 3 a části A příloh IV a VI směrnice 2001 /80/
ES se v Litvě do 31. prosince 2015 mezní hodnoty emisí pro oxid siři
čitý a oxidy dusíku neuplatňují na spalovny Viíniuská kombinovaná
teplárna a elektrárna CHP-3. Kaunaská kombinovaná teplárna a elek
trárna a Mažeikiaiská kombinovaná teplárna a elektrárna.
Během přechodného období nepřekročí celkové emise oxidu siřičitého
a oxidů dusíku z výroby elektřiny z Litevské tepelné elektrárny, Vilniuské kombinované teplárny a elektrárny CHP-3, Kaunaské kombinované
teplárny a elektrárny a Mažeikiaiské kombinované teplárny a elektrárny
(s výjimkou výroby tepla a jiných zdrojů) tyto stropy:

—

2005: 28 300 t S0 /rok: 4 600 t Nojrok

—

2008: 21 500 t S0 /rok; 5 000 t No /rok

—

2010: 30 500 t S0 /rok: 10 500 t No /rok

—

2012: 29 000 t S0 /rok; 10 800 t No /rok

2

2

x

2

x

2

x

Do 1. ledna 2007 a znovu do 1. ledna 2012 předloží Litva Komisi
aktualizovaný plán, včetně plánu investičního, pro postupné dosažení
souladu u zařízení, jež dosud nejsou v souladu nejsou, s jasné vyme
zenými etapami pro uplatňování acquis. EU se domnívá, že by očeká
v a n ý celkový hospodářský v ý v o j v Litvě, z néj vyplývající

možnosti

financování dalších investic dříve, než je nyní plánováno, a předpoklá
dané změny v odvětví energetiky měly umožnit další snížení emisí na
jednotku vyrobené elektřiny. EU proto očekává, že tyto plány zajistí
další snižování emisí na úroveň podstatně nižší, než jsou uvedené
střednědobé cíle, zejména pro emise v období let 2012 až 2015.
Pokud Komise, s ohledem zejména na účinky na životní prostředí a na
potřebu snížit narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu
v důsledku přechodné úpravy, bude tyto plány považovat za nedosta
tečné k dosažení těchto cílů, uvědomí o tom Litvu. Během násle
dujících tří měsíců sdělí Litva opatření, která přijala k dosažení těchto
cílů. Pokud bude následně Komise po konzultaci se členskými státy
považovat tato opatření za nedostatečná k dosažení těchto cílů, zahájí
řízení o nesplnění povinnosti podle článku 226 Smlouvy o ES.
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Dodatek A
w/edený v kapitole 1 přílohy IX (*)

O

Viz Úř. vést. C 227 E, 23.9.2003, s. 115.
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Dodatek B
uvedený v kapitole 5 oddíle B pododdíle I přílohy IX (*)
Seznam zařízení, včetně nedostatků a lhůt pro nápravu těchto nedostatků

<*) Viz Úř. věst. C 2 2 E, 23.9.2001. s. 438.
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PŘÍLOHA
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X

Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Maďarsko

1. V O L N Ý P O H Y B O S O B
Smlouva o založení Evropského společenství.

31968 L 0360: Směrnice Rady 68/360/EHS ze dne 15. října 1968
o odstranění omezení pohybu a pobytu pracovníků členských států
a jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství (Úř. věst. L 257,
19.10.1968, s. 13), naposledy pozměněná:

—

11994 N: Aktem o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv
— přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského
království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

31968 R 1612: Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968
o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství (Úř. věst. L 257,
19.10.1968, s. 2), naposledy pozměněné:

—

Těchto práv nepožívají maďarští státní příslušníci, kteří ve stávajícím
členském státě legálně pracují ke dni přistoupení nebo v průběhu
období, po které se uplatňují národní opatření, a kterým byl umožněn
vstup na trh práce tohoto členského státu na dobu kratší než 12
měsíců.

3.
Před koncem období dvou let po dni přistoupení přezkoumá
Rada na základě zprávy Komise působení přechodných ustanovení uve
dených v odstavci 2.

Po dokončení tohoto přezkoumání a nejpozději do konce období dvou
let po dni přistoupení oznámí stávající členské státy Komisi, zda budou
dále uplatňovat národní opatření nebo opatření, která vyplývají
z dvoustranných dohod, nebo zda budou napříště uplatňovat články 1
až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68. Nebude-li takové oznámení učiněno,
uplatňují se články 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68.

31992 R 2434: nařízením Rady (EHS) č. 2434/92 ze dne 27. čer
vence 1992 (Úř. věst. L 245, 26.8.1992, s. 1).

31996 L 0071: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze
dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování
služeb (Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1).

1.
Článek 39 a čl. 49 první pododstavec Smlouvy o ES se ve vztahu
k volnému pohybu pracovníků a volnému pohybu služeb,
zahrnujícímu dočasný pohyb pracovníků vymezený v článku 1
směrnice 96/71/ES, mezi Maďarskem na jedné straně a Belgií, Českou
republikou, Dánskem, Německem, Estonskem, Řeckem, Španělskem,
Francií, Irskem, Itálií, Lotyšskem, Litvou, Lucemburskem, Nizozem
skem, Rakouskem, Polskem, Portugalskem, Slovinskem, Slovenskem,
Finskem, Švédskem a Spojeným královstvím na straně druhé, použijí
v plném rozsahu pouze ža podmínek přechodných ustanovení uve
dených v odstavcích 2 až 14.

2.
Odchylně od článků 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68 budou stá
vající členské státy do konce období dvou let po dni přistoupení uplat
ňovat národní opatření nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných
dohod, upravující přístup maďarských státních příslušníků na jejich
trhy práce. Stávající členské státy mohou tato opatření dále uplatňovat
do konce období pěti let po dni přistoupení Maďarska,

Maďarští státní příslušníci, kteří ke dni přistoupení ve stávajícím člen
ském státě legálně pracují a je jim umožněn vstup na trh práce tohoto
členského státu na nepřerušenou dobu 12 měsíců nebo delší, mají
přístup na trh práce tohoto členského státu, ale ne na trh práce
ostatních členských států uplatňujících národní opatření.

Stejných práv požívají maďarští státní příslušníci, kterým byl na nepře
rušenou dobu 12 měsíců nebo delší umožněn vstup na trh práce stá
vajícího členského státu až po přistoupení.

Maďarští stárni příslušníci uvedení výše ve druhém a třetím pod
odstavci přestanou požívat práv uvedených ve zmíněných pododstavcích, pokud dobrovolně opustí trh práce daného stávajícího člen
ského státu.

4.
Na žádost Maďarska se může uskutečnit ještě jedno přezkoumání.
Použije se postup podle odstavce 3, přičemž přezkoumání bude dokon
čeno do šesti měsíců od doručení žádosti Maďarska.

5.
Členský stát, který na konci období pěti let uvedeného v odstavci
2 zachovává národní opatření nebo opatření, která vyplývají z dvou
stranných dohod, může v případě vážných narušení trhu práce nebo
nebezpečí takových narušení po oznámení Komisi dále uplatňovat tato
opatření do konce období sedmi let po dni přistoupení. Nebude-li
takové oznámení učiněno, uplatňují se články 1 až 6 nařízení (EHS)
č. 1612/68.

6.
Členské státy, které během období sedmi let po dni přistoupení
vůči státním příslušníkům Maďarska na základě odstavců 3, 4 nebo 5
uplatňují články 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68 a které během
tohoto období vydávají státním příslušníkům Maďarska pro účely evi
dence povolení k zaměstnání, vydávají tato povolení automaticky.

7.
Členské státy, ve kterých se na základě odstavců 3, 4 nebo 5 ve
vztahu k maďarským státním příslušníkům uplatňují články 1 až 6
nařízení (EHS) č. 1612/68, se mohou do konce období sedmi let po
dni přistoupení rozhodnout pro postup stanovený v níže uvedených
pododstavcích.

Pokud je ve členském státě uvedeném v prvním pododstavci vážně
narušen trh práce nebo se předvídá jeho narušení, které by mohlo
vážně ohrozit životní úroveň nebo úroveň zaměstnaností v dané
oblasti nebo povolání, informuje o tom tento členský stát Komisi
a ostatní členské státy a současně jim poskytne veškeré náležité údaje.
Na základě těchto informací může členský stát požádat Komisi, aby
oznámila úplné nebo částečné pozastavení uplatňování článků 1 až 6
nařízení (EHS) č. 1612/68 za účelem obnovení běžného stavu v dané
oblasti nebo povolání. Komise rozhodne o pozastavení a délce jeho
trvání a rozsahu nejpozději do dvou týdnů od doručení žádosti
a oznámí své rozhodnutí Radě. Každý členský stát může do dvou
týdnů od vydání rozhodnutí Komise požádat Radu o zrušení nebo
změnu rozhodnutí. Rada rozhodne o této žádosti kvalifikovanou větši
nou do dvou týdnů.
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Členský stát uvedený v prvním pododstavci může v naléhavých a výji
mečných případech pozastavit uplatňování článků 1 až 6 nanzení
(EHS) č. 1612/68, a následně zašle odůvodněné oznámení Komisi.

8.
Po dobu, kdy je podle výše uvedených odstavců 2 až 5 a 7 uplat
ňování článků 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68 pozastaveno, se na
státní pnslušníky stávajících členských států v Madarsku a na maďarské
státní příslušníky ve stávajících členských státech uplatňuje článek 11
nařízení za těchto podmínek:

—

rodinní příslušníci pracovníka uvedení v čl. 10 odst. 1 písm. a)
nanzení. kteří s pracovníkem na území členského státu legálně
bydlí ke dni přistoupení, mají po přistoupení okamžitý přístup na
trh práce tohoto členského státu. To se nevztahuje na rodinné
příslušník)- pracovníka, kterému byl legálně umožněn vstup na trh
práce členského státu na dobu kratší než 12 měsíců;
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přistoupení se každý stávající členský stát uplatňující národní opatření
může kdykoli rozhodnout uplatňovat místo nich články 1 až 6
nařízení (EHS) č. 1612/68. O tomto rozhodnutí informuje Komisi.
13.
S cílem čelit vážným narušením trhu práce nebo nebezpečí
takových narušení v určitých citlivých odvětvích služeb, která mohou
vzniknout v některých oblastech při nadnárodním poskytování služeb
definovaném v článku 1 směrnice 96/71/ES, se mohou Německo
a Rakousko po dobu, kdy uplatňují na základě výše uvedených pře
chodných ustanovení na volný pohyb maďarských pracovníků národní
opatření nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod, po
oznámení Komisi odchýlit od čl. 49 prvního pododstavec Smlouvy
o ES s cílem omezit v rámci poskytování služeb společnostmi usa
zenými v Madarsku dočasný pohyb pracovníků, jejichž právo na
přístup k zaměstnání v Německu nebo Rakousku podléhá národním
opatřením.
Seznam odvětví služeb, na která se může vztahovat tato odchylka, je
následující:
— v Německu:

Odvětví

—

rodinní příslušníci pracovníka uvedení v čl. 10 odst. 1 písm. a)
nařízení, kteří s pracovníkem na území členského státu legálně
bydlí ode dne pozdějšího než den přistoupení, ale v době uplatňo
vání výše uvedených přechodných ustanovení, mají přístup, na trh
práce od okamžiki.. kdy v dotyčném členském státě bydlí nejméně
po dobu osmnácti měsíců, nebo od třetího roku po dni přistou
pení, podle toho. co nastane dříve.

Kód NACE ('). pokud není uvedeno

jinak

Stavebnictví včetně souvisejících
oborů

45.1 až 4;
Činnosti uvedené v příloze
směrnice 96/71/ES

Čištění budov, zařízení a
dopravních prostředků

74.70 Čištění budov, zařízení a
dopravních prostředků

Jiné služby

^.S
Pouze činnosti v oblasti
dekorace interiérů
7

Těmito ustanoveními nejsou dotčena výhodnější národní opatření nebo
opatření, která vyplýván z dvoustranných dohod.
— v Rakousku:

9.
Vzhledem k tonu. že některá ustanovení směrnice 68/360/EHS
nemohou být oddělena od těch ustanovení nanzení (EHS) č. 1612/68,
jejichž uplatňování je podle odstavců 2 až 5 a 7 a 8 odloženo, mohou
se Maďarsko a stávající členské státy od těchto ustanovení odchýlit
v rozsahu nezbytném pro uplatňování odstavců 2 až 5 a 7 a 8.

10.
V případech, kdv jsou na základě výše uvedených přechodných
ustanovení stávajícími členskými státy uplatňována národní opatření
nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod, může Maďarsko
ponechat v platnosti rovnocenná opatření ve vztahu ke státním
příslušníkům daného členského státu nebo členských států.

11.
Pokud je některým stávajícím členským státem pozastaveno
uplatňování článků 1 až 6 nanzení (EHS) č, 1612/68, může se Maďar
sko ve vztahu k České republice, Estonsku. Lotyšsku, Litvě, Polsku, Slo
vinsku nebo Slovensku rozhodnout pro postup stanovený v odstavci 7.
Během takového období se povolení k zaměstnání vydaná Maďarskem
pro účely evidence státním pnslušníkům České republiky, Estonska,
Lotyšska, Litvy. Polska. Slovinska nebo Slovenska vydávají automaticky.

12.
Každý stávající členský stát uplatňující národní opatření v sou
ladu s odstavci 2 až 5 a ~ až 9 může v rámci vnitrostátních právních
předpisů zavést větší svobodu pohybu, než je svoboda pohybu ke dni
přistoupeni, včetně úp ného přístupu na trh práce. Od třetího roku po

Odvětví

Kód NACE ('), pokud není uvedeno

jinak

Činnosti v rostlinné výrobě;
terénní úprava zahrad, parků,
sadů a jiných zelených ploch

01.41

Řezání, tvarování a konečná
úprava ozdobného a stavebního
přírodního kamene

26.7

Výroba kovových konstrukcí
a jejich dílů

28.11

Stavebnictví včetně souvisejících
oborů

45.1 až 4;
Činnosti uvedené v příloze
směrnice 96/71/ES

Pátrací a ochranné činnosti

74.60

Čištění budov, zařízení
a dopravních prostředků

74.70

Ostatní činnosti související se
zdravotní péčí

85.14

Sociální péče bez ubytování

85.32
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Maďarsko může po oznámení Komisi a y rozsahu, v jakém se Německo
a Rakousko v souladu s předchozími pododstavci odchýlí od čl. 49
prvního pododstavce Smlouvy o ES, přijmout rovnocenná opatření.

Uplatňování tohoto odstavce nesmí
ného pohybu pracovníků v rámci
mezi Německem nebo Rakouskem
mínkami ke dni podpisu smlouvy o

vést ke zpřísnění podmínek dočas
nadnárodního poskytování služeb
a Maďarskem v porovnání s pod
přistoupení.

23.9.2003

trh práce pracovníky, kteří jsou státními příslušníky členských států,
před pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí.

14.
Uplatňování odstavců 2 až 5 a 7 až 12 nesmí vést ke zpřísnění
podmínek přístupu maďarských státních příslušníků na trhy práce stá
vajících členských států v porovnání s podmínkami ke ďni podpisu
smlouvy o přistoupení.

Na maďarské migrující pracovníky a jejich rodinné příslušníky, kteří
legálně bydlí a pracují v jiném členském státě, nebo na migrující pra
covníky z ostatních členských států a jejich rodinné příslušníky, kteří
legálně bydlí a pracují v Maďarsku, se nebudou vztahovat větší ome
zení než na migrující pracovníky a jejich rodinné příslušníky z třetích
zemí, kteří bydlí a pracují v členském státě nebo v Maďarsku. Při uplat
ňování zásady upřednostňování pracovníků z členských zemí Spole
čenství se s migrujícími pracovníky z třetích zemí, kteří bydlí a pracují
v Maďarsku, nesmí zacházet příznivěji než se státními příslušníky
Maďarska.

Bez ohledu na uplatňování odstavců 1 až 13 budou stávající členské
státy během doby uplatňování národních opatření nebo opatření, která
vyplývají z dvoustranných dohod, upřednostňovat v přístupu na svůj

(') NACE: viz 31990 R 3037: nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října
1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském spole
čenství, naposledy pozměněné 32002 R 0029: nařízením Komise (ES) č. 29/
2002 ze dne 19.12.2001 (Úř. věst. L 6, 10.1.2002, s. 3)

2. V O L N Ý P O H Y B S L U Ž E B
1.
31997 L 0009: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES
ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů (Úř. věst.
L 84, 26.03.1997, s. 22).

Odchylně od čl. 4 odst. 1 směrnice 97/9/ES se do 31. prosince 2007
v Maďarsku neuplatňuje minimální úroveň odškodnění. Maďarsko
zajistí, aby jeho systém pro odškodnění investorů poskytoval krytí do
31. prosince 2004 nejméně ve výši 3 783 eur a od 1. ledna 2005 do
31. prosince 2007 nejméně ve výši 7 565 eur.

tohoto období nesmí rozsah krytí poskytovaný v Maďarsku investičním
podnikem z jiného členského státu převyšovat rozsah poskytovaný
odpovídajícím systémem odškodnění v Maďarsku.

2.
32000 L 0012: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/
12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových insti
tucí a o jejím výkonu (Úř. věst. L 126, 26.5.2000, s. 1), ve znění:

—

32000 L 0028: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/
28/ES ze dne 18.9.2000 (Úř. věst. L 275, 27.10.2000, s. 37).

Během přechodného období si ostatní členské státy ponechávají právo
zabránit výkonu činnosti pobočky maďarského investičního podniku
usazeného na jejich úzeitu, dokud se tato pobočka nepřipojí k úředně
uznanému systému pro odškodnění investorů uvnitř dotyčného člen
ského státu, aby řádně pokryla rozdíl mezi maďarskou úrovní
odškodnění a minimální úrovní uvedenou v čl. 4 odst. 1.

Pokud jde o článek 5 směrnice 2000/ 12/ES, neuplatňuje se požadavek
na počáteční kapitál stanovený v odstavci 2 do 31. prosince 2007 vůči
družstevním úvěrovým institucím již usazeným v Maďarsku ke dni při
stoupení. Maďarsko zajistí, aby požadavek na počáteční kapitál pro tyto
družstevní úvěrové instituce nebyl do 31. prosince 2006 nižší než
378 200 eur a od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 nižší než
756 500 eur.

Do 31. prosince 2007 nesmí úroveň krytí poskytnutá v Maďarsku
mvestíčnún podnikem z jiného členského státu převyšovat minimální
úroveň odškodnění uvedenou v čl. 4 odst. 1 směrnice 97/9/ES. Během

Během přechodného období na základě čl. 5 odst. 4 nesmí kapitál
těchto podniků klesnout pod nejvyšší úroveň dosaženou ode dne při
stoupení.

3. V O L N Ý P O H Y B K A P I T Á L U
Smlouva o Evropské unii;

Smlouva o založení Evropského společenství.

1.
Odchylně od povinností vyplývajících ze smluv, na kterých je
založena Evropská unie, může Maďarsko po dobu pěti let ode dne při
stoupení ponechat v platnosti omezení nabývání objektů vedlejšího
bydlem stanovená ve svých právních předpisech platných ke dni pod-'
pisu tohoto aktu.

Na státní příslušníky členských států a státní příslušníky států, které
jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
kteří měli zákonné bydliště v Maďarsku nepřetržitě nejméně po dobu
čtyř let, se nebude vztahovat předchozí pododstavec ani žádná jiná
pravidla nebo postupy než ty. které se vztahují na maďarské státní
příslušníky. Během přechodného období bude Maďarsko uplatňovat
pro nabývání objektů vedlejšího bydlení povolovací postupy založené
na objektivních, stálých, transparentních a veřejných kritériích. Tato
kritéria budou uplatňována nediskriminačním způsobem a nebudou
činěny rozdíly mezi státními příslušníky členských států s bydlištěm
v Maďarsku.
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2.
Odchylné od povinností vyplývajících ze smluv, na kterých je
založena Evropská un:e, může Madarsko po dobu sedmi let ode dne
přistoupení ponechat v platnosti zákazy stanovené ve svých právních
předpisech platných ke dni podpisu tohoto aktu týkající se nabývám
zemědělské půdy fyzickými osobami, které nemají bydliště v Maďarsku
ani nejsou maďarskými státními příslušníky, a právnickými osobami.
V žádném případě nesmí být v souvislosti s nabýváním zemědělské
půdy se státními příslušníky členských států nebo s právnickými oso
bami založenými podle práva jiného členského státu zacházeno méně
příznivě než ke dni podpisu smlouvy o přistoupení. V žádném případě
nesmí být se státním příslušníkem členského státu zacházeno s většími
omezeními než se státním příslušníkem třetí země.

Bude-li Maďarsko během přechodného období uplatňovat pro nabývání
zemědělské půdy povolovací postupy, budou založeny na objektivních,
stálých, transparentních a veřejných kritériích. Tato kritéria budou
uplatňována nediskriminačním způsobem a nebudou činěny rozdíly
mezi státními příslušníky členských států s bydlištěm v Maďarsku.

Na státní příslušníky jiného členského státu, kteří si přejí usadit jako
samostatně hospodařící zemědělci, mají zákonné bydliště a jsou činní
v zemědělství v Maďarsku nepřetržitě nejméně po dobu tří let, se
nebude vztahovat přecchozí pododstavec ani žádná jiná pravidla nebo
postupy než ty. které se vztahují na státní příslušníky Maďarska.

Bude-li dostatečně prokázáno, že po uplynutí přechodného období
nastanou vážná narušení nebo hrozba vážných narušení trhu se
zemědělskou půdou v Madarsku, rozhodne Komise na žádost Maďarska
o prodloužení přechodného období o nejvýše tři roky.

Obecné přezkoumání těchto přechodných opatření se uskuteční ve
třetím roce po dni přistoupení. K tomuto účelu předloží Komise
zprávu Radě. Rada může na návrh Komise jednomyslně rozhodnout
o zkrácení nebo ukončení přechodného období uvedeného v prvním
pododstavci.

4. H O S P O D Á Ř S K Á S O U T Ě Ž

Smlouva o založení Evropského společenství, hlava VI kapitola 1 Pravi
dla hospodářské soutěže.

—

je-li podnik činný v odvětví motorových vozidel ( ),
nepřekročí celková podpora investice maximum 30 %
investičních nákladů, na které je možné poskytnout
podporu, pokud podnik zahájil investici podle tohoto
režimu před 1. lednem 2000. Pokud podnik zahájil
investici podle tohoto režimu v letech 2000—2002.
nepřekročí celková podpora investice maximum 20 %
investičních nákladů, na které je možné poskytnout
podporu;

—

období pro výpočet podpory, jež má být zahrnuta do
uvedených stropů 7 5 % a 50% (30% a 2 0 %
v případě odvětví motorových vozidel), začíná dnem
1. ledna 2001; veškerá podpora
nárokovaná
a obdržená na základě zisků předcházejících tomuto
dni je z výpočtu vyloučena:

—

pokud daný podnik ke dni přistoupení již překročil
odpovídající stropy, nebude požadováno vrácení pod
pory;

—

pro účely výpočtu celkové podpory se přihlédne ke
všem podporám poskytnutým příjemci v souvislosti
s náklady, na které je možné poskytnout podporu,
včetně podpory poskytnuté podle jiných režimů
a bez ohledu na to, zda je podpora poskytována ze
zdrojů obce, regionu, státu nebo Společenství;

—

náklady, na které je možné poskytnout podporu,
budou vymezeny na základě kritérií vyplývajících
z pravidel Společenství vztahujících se na pro regio
nální podporu investic;

—

přihlédnout lze k těm nákladům, na které je možné
poskytnout podporu, jež byly vynaloženy mezi 1.
lednem 1997 a 31. prosincem 2005 za podmínek
programu formálně přijatého společností nejpozději
dne 31. prosince 2002 a oznámeného Ministerstvju
financí Maďarské republiky do 31. ledna 2003.

1. Režimy daňové podpory,- ve m i 3 mld a 10 mld HUF

a)

Odchylně od článků 8 a 88 Smlouvy o ES může Maďarsko uplat
ňovat úlevy od dané z příjmu právnických osob poskytnuté před
1. lednem 2003 na základe čl. 21 odst. 7, 10 a 11 zákona LXXXI
z roku 1996 o dani z příjmu právnických osob a dani z dividend
a článku 93 zákona CXXV z roku 1999 o rozpočtu Maďarské
republiky na rok 2000 za těchto podmínek:

2

7

i)

pro malé a s.ředni podniky vymezené podle definice Spole
čenství (') těchto podniků a v souladu s praxí Komise až do
31. prosince 2011.

V případě fuze, akvizice nebo jiné obdobné operace, jež
zahrnuje příjemce daňové úlevy podle výše uvedených
právních předpisů spadající do tohoto bodu i), se úleva u daně
z příjmů právnických osob přerušuje.

ii)

pro ostatní podniky za podmínky, že jsou dodržována tato
omezení výše podpor poskytnutých podle výše uvedených
právních předoisů:

aa) státní podpora pro regionální investice:

—

celko/á podpora investice nepřekročí maximum "5 %
invesúčních nákladů, na které lze poskytnout pod
poru, pokud podnik zahájil investici podle tohoto
režirru před 1. lednem 2000. Pokud podnik zahájil
investici podle tohoto režimu v letech 2000 až 2002,
nepřekročí celková podpora investice maximum 50 %
investičních nákladů, na které je možné poskytnout
podporu:

PČŠ
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bb) státní podpora na odbornou přípravu, výzkum a vývoj, zaměstnanost a investice do životního prostředí:

c)

Maďarsko předloží Komisi:

—
—

podpora nepřekročí odpovídající stropy rozsahu podpory použitelné ke dni 1. ledna 2003 pro dané cíle
podpory podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES;

dva měsíce po dni přistoupení informace o splnění podmínek
stanovených v písmenu a);

—
-

23.9.2003

období pro výpočet podpory, jež má být zahrnuta do
uvedených stropů, začíná dnem 1. ledna 2003;
veškerá podpora nárokovaná a obdržená na základě
zisků předcházejících tomuto dni je z výpočtu vylou
čena;

do konce měsíce června roku 2006 informace o investičních
nákladech, na které je možné poskytnout podporu, skutečně
vynaložených příjemci podle uvedených právních předpisů
a o celkových částkách pomoci obdržených příjemci,

2. Režim qff-shore
—

—

—

—

pokud daný podnik ke dni přistoupení již překročil
odpovídající stropy, nebude požadováno vrácení pod
pory;

pro účely výpočtu celkové podpory se přihlédne ke
všem podporám poskytnutým příjemci v souvislosti
s náklady, na které je možné poskytnout podporu,
včetně podpory poskytnuté podle jiných režimů
a bez ohledu na to, zda je podpora poskytována ze
zdrojů obce, regionu, státu nebo Společenství;

náklady, na které je možné poskytnout podporu,
budou vymezeny na základě kritérií vyplývajících
z pravidel Společenství použitelných ke dni 1. ledna
2003 pro daný cíl podpory;

přihlédnout lze k těm nákladům, na které je možné
poskytnout podporu, jež byly vynaloženy mezi 1.
lednem 1997 a 31. prosincem 2005 za podmínek
programu formálně přijatého společností nejpozději
dne 31. prosince 2002 a oznámeného Ministerstvu
financí Maďarské republiky do 31. ledna 2003.

cc) V případě investic příjemce podpory týkajících se veřejné
infrastruktury se podpora omezuje na 100% nákladů
vynaložených do 31. prosince 2002.

a)

Odchylně od článků 87 a 88 Smlouvy o ES může Maďarsko upla
tňovat snížení daně z příjmu právnických osob udělená před 1.
lednem 2003 na základě článku 4.28 a čl. 19 odst. 2 zákona
LXXXI z roku 1996 o dani z příjmu právnických osob a dani
z dividend do 31. prosince 2005.

b)

V případě fúze, akvizice nebo jiné obdobné operace, jež zahrnuje
příjemce snížení daně z příjmu právnických osob podle výše uve
dených právních předpisů spadajících do písmene a), se snížení
daně z příjmu právnických osob přerušuje.

3. Daňová podpora místních orgánů

a)

Odchylně od článků 87 a 88 Smlouvy o ES může Maďarsko upla
tňovat do 31. prosince 2007 dočasná snížení místní podnikatelské
daně až na 2 % čistých příjmů podniků, udělovaná orgány místní
samosprávy na základě článků 6 a 7 zákona C z roku 1990
o místních daních, ve znění čl. 79 odst. 1 a 2 zákona L z roku
2001 o změně finančních zákonů, ve znění článku 158 zákona
XLII z roku 2002 o změně zákonů o daních, poplatcích a dalších
rozpočtových platbách.

b)

Podniky, které požívají výhody na základě čl. 21 odst. 7, 10 nebo
11 zákona LXXXI z roku 1996 o dani z příjmu právnických osob
a dani z dividend nebo na základě článku 93 zákona CXXV z roku
1999 o rozpočtu Maďarské republiky na rok 2000 nebo na
základě režimů podpor, které nejsou slučitelné s články 87 a 88
Smlouvy o ES, nejsou oprávněny využívat přechodnou úpravu
uvedenou v písmenu a).

Přechodná úprava stanovená v tomto odstavci nenabude účinku,
pokud nebudou splněny výše stanovené podmínky.

b)

Veškeré podpory poskytnuté podle výše uvedených právních před
pisů, které nejsou uvedeny do souladu s podmínkami stanovenými
v písmenu a) ke dni přistoupení, budou považovány za nové pod
pory podle stávajícího mechanismu stanoveného v příloze IV kapi
tole 3 (Hospodářská soutěž) tohoto aktu.

(') Doporučení Komise 96/280/ES ze dne 3. dubna 1996 o definici malých
a středních podniků (Úř. věst. L 107, 30.4.1996, s. 4).
( ) Ve smyslu přílohy C Meziodvětvového rámce Společenství týkajícího se regio
nální podpor)' pro velké investiční projekty, rámec pro státní podporu prů
myslu výroby motorových vozidel (Uř. věst. C 70, 19.3.2002, s. 8).
2

5. Z E M Ě D Ě L S T V Í

A. ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDPISY

trhu s mlékem a mléčnými výrobky pro konzumní mléko (Úř. věst.
L 351, 23.12.1997, s. 13), naposledy pozměněné:

1.
31997 R 2597: Nařízení Rady (ES) č. 2597/97 ze dne 18. pro
since 1997, kterým se stanoví doplňující pravidla společné organizace

—

31999 R 1602: nařízením Rady (ES) č.
19.7.1999 (Úř. věst. L 189, 22.7.1999, s. 43).

1602/1999 ze dne

23.9.2003
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Odchylně od čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 2597/97 se
požadavky na minimální obsah tuku v mléce neuplatňují na konzumní
mléko vyprodukované v Maďarsku během období pěti let ode dne při
stoupení, a to tak, že Maďarsko může uvádět na trh mléko s obsahem
tuku 2,8 % (m/m) jako konzumní mléko. Konzumní mléko, které
nesplňuje požadavky na minimální obsah tuku, může být uváděno na
trh pouze v Maďarsku nebo může být vyváženo do třetích zemí.

uvedená v dodatku A k této příloze s výhradou níže stanovených
podmínek.

b)

2.
31999 R 1493: Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17.
května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (Úř. věst. L 179.
14.7.1999. s. 1). naposledy pozměněné:

—

3.
32002 R 0"53: Nařízení Komise (ES) č. 753/2002 ze dne 29.
dubna 2002. kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení
Rady" (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu
a ochranu néktervch vinařskvch produktů (Úř. věst. L 118, 4.5.2002.
s. 1).

Odchylné od přílohy II nařízení (ES) č. 753/2002 je užívání názvu
„Rizlingszilváni" jako svnonyma pro odrůdu „Múller Thurgau" povo
leno do 31. prosince 2308 pro vína vyrobená v Maďarsku a výhradně
uváděná na trh v Maďarsku.

Dokud se na zařízení zmíněná v písmenu a) vztahuje uvedené
písmeno, smějí být produkty pocházející z těchto zařízení uváděny
pouze na vnitrostátní trh nebo používány k dalšímu zpracování
v temže zařízení, bez ohledu na okamžik uvedení na trh. Tyto pro
dukty musí být označeny zvláštní hygienickou značkou.

Předchozí pododstavec se vztahuje rovněž na všechny produkty
pocházející z integrovaných zařízení na produkci masa, pokud se
na část zařízení vztahuje písmeno a).

32001 R 2585: nařízením Rady (ES) č. 2585/2001 ze dne
19.12.2001 (Úř. vést. L 345. 29.12.2001. s. 10).

Odchylně od přílohy V* části C bodu 2 písm. d) nařízení (ES)
č. 1493/1999 je pro období 10 let ode dne přistoupení povolen přiro
zený minimální obsah alkoholu "".7 % objemových pro stolní vína ve
všech maďarských vinařských oblastech.
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c)

Maďarsko zajistí postupné dosažení souladu se strukturálními
požadavky uvedenými v písmenu a) v souladu se lhůtami pro
nápravu stávajících nedostatků stanovenými v dodatku A k této
příloze. Maďarsko zajistí, aby v provozu směla pokračovat pouze
zařízení, která dosáhnou plného souladu s těmito požadavky do
31. prosince 2006. Maďarsko bude Komisi podávat roční zprávy
o pokroku dosaženém v jednotlivých zařízeních uvedených
v dodatku A k této příloze, včetně seznamu zařízení, která napra
vila stávající nedostatky v průběhu daného roku.

d)

Komise smí aktualizovat dodatek A k této příloze uvedený
v písmenu a) před přistoupením a do 31. prosince 2006 a při této
příležitosti může doplňovat, v omezeném rozsahu, nebo vypouštět
jednotlivá zařízení s ohledem na pokrok dosažený při nápravě stá
vajících nedostatků a na výsledky monitorovacího procesu.

Prováděcí pravidla k zajištění řádného fungování výše uvedeného
přechodného režimu budou přijata postupem podle článku 16
směrnice 64/433/EHS.

B. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

1.
31964 L 0433: Směrnice Rady 64/433/EHS ze dne 26. června
1964 o hygienických otázkách produkce čerstvého masa a jeho
uvádění na trh (Úř. věst. P 121. 29.7.1964, s. 2012 a později
pozměněná a vydaná v úplném znění v Úř. věst. L 268, 24.9.1991,
s. 71). naposledy pozminěná:

—

31995 L 0023: směrnicí Rady 95/23/ES ze dne 22.6.1995 (Úř.
vést. L 243. 11.10.1995. s. 7). '

a)

Strukturální požadavky stanovené v příloze I směrnice 64/433/
EHS se do 31. prosince 2006 neuplatňují na zařízení v Maďarsku

2.
31999 L 0074: Směrnice Rady 1999/74/ES ze dne 19. července
1999, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic (Úř.
věst. L 203. 3.8.1999, s. 53).

Do 31. prosince 2009 smějí zařízení v Maďarsku uvedená v dodatku B
k této příloze zachovat v provozu klece nesplňující minimální
požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 bodech 4 a 5 směrnice 1999/74/
ES, pokud byly uvedeny do provozu nejpozději 1. července 1999
a pokud jsou vysoké nejméně 36 cm na nejméně 65 % plochy klece
a nejméně 33 cm v kterémkoli bodě.

6. D O P R A V N Í P O L I T I K A

1.
31991 L 0440: Směrnice Rady 91/440/EHS ze dne 29. června
1991 o rozvoji železnic Společenství (Úř. věst. L 237, 24.8.1991, s. 25),
naposledy pozměněná:

—

32001 L 0012: směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/12/
ES ze dne 26.2.2001 (Úř. věst. L 75, 15.3.2001, s. 1).

Do 31. prosince 2006 se čl. 10 odst. 3 směrnice Rady 91/440/EHS
v Maďarsku uplatňuje za těchto podmínek:

—

vývoz a tranzit přes Maďarsko nediskriminačním způsobem. Práva
přístupu stanovená v čl. 10 odst. 1 a 2 uvedené směrnice jsou
udělována bez omezení;

Magyar Államvasutak Rt. (MÁV) spolupracuje s železničními pod
nik)' při poskytování železniční nákladní dopravy pro dovoz.

nejméně 20 % roční celkové kapacity Transevropské sítě železniční
nákladní dopravy v Maďarsku je vyhrazeno pro jiné podniky než
MÁV, přičemž stanovené trasy umožňují dosáhnout jízdních časů
srovnatelných s těmi, kterých dosahuje MÁV. Skutečnou kapacitu
každé železniční tratě uvádí provozovatel infrastruktur)' ve zprávě
o síti. Uvedených 20 % roční celkové kapacity zahrnuje práva
přístupu stanovená v čl. 10 odst. 1. 2 a 3 směrnice 91/440/EHS.
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2.
31992 L 0014: Směrnice Rady 92/14/EHS ze dne 2. března 1992
o omezení provozu letadel uvedených v časti II kapitoly 2 svazku 1
přílohy 16 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, druhé vydání
(1988) (Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 21), naposledy pozměněná:

—

3.
31993 R 3118: Nařízení Rady (EHS) č. 3118/93 ze dne 25. října
1993, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident
provozovat vnitrostátní silniční přepravu zboží uvnitř členského státu
(Úř. věst L 279, 12.11.1993, s. 1), naposledy pozměněné:

—

Členský stát uvedený v prvním pododstavci může v naléhavých
a výjimečných situacích pozastavit používání článku 1 uvedeného
nařízení, a následně zašle odůvodněné oznámení Komisi.

d)

Dokud se článek 1 uvedeného nanzení neuplatňuje na základě
výše uvedených písmen a) a b), mohou členské státy regulovat
přístup k vlastní vnitrostátní silniční přepravě zboží prostřed
nictvím postupného vzájemného udělování povolení kabotáže na
základě dvoustranných dohod. To může zahrnovat i možnost plné
liberalizace.

e)

Uplatňování písmen a) až c) nesmí vést k většímu omezení
přístupu k vnitrostátní silniční přepravě zboží než přede dnem
podpisu smlouvy o přistoupení.

32001 R 0991: nařízením Komise (ES) č. 991/2001 ze dne
21.5.2001 (Úř. věst. L 138, 22.5.2001, s. 12).

Odchylně od čl. 2 odst. 2 směrnice 92/14/EHS se do 31. prosince
2004 v Maďarsku neuplatňují podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1
písm. a) uvedené směrnice pro letadla registrovaná v Ázerbájdžánu,
Kazachstánu, Moldavsku, Ruské federaci, Turkmenistánu a na Ukrajině
provozovaná fyzickými nebo právnickými osobami tam usazenými.

4.
31996 L 0053: Směrnice Rady 96/53/ES ze dne 25. července
1996, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Spole
čenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezi
národní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní
provoz (Uř. věst. L 235,17.9.1996, s. 59), naposledy pozměněná:

32002 R 0484: nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 484/2002 ze dne 1.3.2002 (Úř. věst. L 76, 19.3.2002, s. 1).
—

a)

zboží v jiných členských státech a dopravci usazení v jiných
členských státech jsou vyloučeni z provozování vnitrostátní sil
niční přepravy zboží v Maďarsku.

c)

32002 L 0007: směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/7/
ES ze dne 18.2.2002 (Úř. věst. L 67, 9.3.2002, s. 47).

Odchylně od článku 1 nanzení (EHS) č. 3118/93 jsou do konce
třetího roku následujícího po dni přistoupení dopravci usazení
v Maďarsku vyloučeni z p r o v o z o v á n í vnitrostátní silniční přepravy

b)

23.9.2003

Před koncem třetího roku následujícího po dni přistoupení oznámí
členské státy Komisi, zda si přejí prodloužit toto období nejvýše
o dva roky nebo zda si přejí napříště plně uplatňovat článek 1
uvedeného nanzení. Není-li žádné takové oznámení učiněno,
uplatňuje se článek 1 uvedeného nařízení. Pouze dopravci usazení
v členských státech,.ve kterých se uplatňuje článek 1 uvedeného
nanzení, mohou provozovat vnitrostátní silniční přepravu zboží
v jiných členských státech, ve kterých se článek 1 také uplatňuje.

Členské státy, ve kterých se na základě písmene b) uplatňuje člá
nek 1 uvedeného nařízení se mohou rozhodnout pro postup sta
novený níže do konce pátého roku následujícího po přistoupení.

Pokud je v členském státě uvedeném v předchozím pododstavci
vážně narušen vnitrostátní trh nebo jeho část z důvodu nebo za
přispění kabotáže, například podstatným převisem nabídky nad
poptávkou, nebo pokud je ohrožena finanční stabilita nebo přežití
značného počtu dopravních podniků, informuje o tom tento
členský stát Komisi a ostatní členské státy a současně jim poskytne
veškeré související informace. Na základě těchto informací může
členský stát požádat Komisi o úplné nebo částečné pozastavení
uplatňování článku 1 nanzení za účelem znovunastolení běžného
stavu.

Komise posoudí situaci na základě informací poskytnutých daným
členským státem a rozhodne do jednoho měsíce od obdržení
žádosti o potřebě přijmout ochranná opatření. Použije se postup
stanovený v čl. 7 odst. 3 druhém, třetím a čtvrtém pododstavci
a odst. 4, 5 a 6 uvedeného nanzení.

Odchylně od čl. 3 odst. 1 směrnice 96/53/ES mohou vozidla, která
vyhovují mezním hodnotám kategorií 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 a 3.5.3
stanovených v příloze I uvedené směrnice, používat do 31. prosince
2008 nemodernizované části maďarské silniční sítě, pouze pokud
vyhovují maďarským mezním hodnotám zatížení na nápravu.

Maďarsko dodrží časový rozvrh pro modernizaci své hlavní tranzitní
sítě stanovený v orientační tabulce. Všechny investice do infrastruktury
využívající prostředky z rozpočtu Společenství zajistí, aby hlavní
dopravní tahy byly konstruovány nebo modernizovány pro nosnost
11,5 tuny na nápravu. Souběžně s dokončováním modernizace je
maďarská silniční síť postupně otevírána pro vozidla v mezinárodní
dopravě, která vyhovují mezním hodnotám uvedené směrnice.

Dočasné dodatečné poplatky za používání nemodernizovaných částí
sítě v mezinárodní dopravě vozidly, která vyhovují mezním hodnotám
stanoveným uvedenou směrnicí, musí být ukládaný na nediskrimi
načním základě. Vozidla, která přesahují maďarské mezní hodnoty
zatížení na nápravu 10 tun pro vozidlo bez vzdušného závěsného
systému a 11 tun pro vozidlo se vzdušným závěsným systémem,
obdrží maďarské cestovní povolení, aby bylo zajištěno objíždění
některých silničních struktur a mostů. Maďarsko uznává odchylku 0,5
tuny při měření zatížení na nápravu vozidla se vzdušným závěsným
systémem a bude účtovat dočasné dodatečné poplatky, pouze pokud
zatížení na nápravu přesáhne 11,5 tuny.

Dočasné dodatečné poplatky nejsou ukládány za vozidla, která vyho
vují mezním hodnotám stanoveným uvedenou směrnicí, pokud
používají tyto hlavní tranzitní trasy:

—

tranzitní trasa Hegyeshalom/Nagylak (panevropský koridor IV):
jmenovitě E 60 od rakouských hranic do Hegyeshalomu a Buda
peští, obchvat E 60 Budapešť - jih, E 75 z Budapešti do Kiskunfélegyházy,
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—

tranzitní trasa Rajka/Nagylak (panevropský koridor W): jmenovité
E 65 od slovenských hranic do Rajky a Hegyeshalomu, E 60
z Hegyeshalomu do Budapešti, obchvat E 60 Budapešť - jih, E 75
z Budapešti do Kiskunfélegyházy;

—

tranzitní trasa Tornyiszentmiklós/Nagylak (panevropské koridory
V a IV): jmenovité ze Siófoku a Budapešti, obchvat E 60 Budapešť
- jih. E "5 z Budapešti do Kiskunfélegyházy:

853

—

tranzitní trasa Hegyeshalom/Rószke (panevropské koridor)' IV a X):
jmenovitě E 60 od rakouských hranic do Hegyeshalomu a Buda
pešti, obchvat E 60 Budapešť - jih. E 75 z Budapešti do Kiskunfé
legyházy:

—

tranzitní trasa Rajka/Rószke (panevropské koridory IV a X): jmeno
vitě E 65 od slovenských hranic do Rajky a Hegyeshalomu, E 60
z Hegyeshalomu do Budapešti, obchvat E 60 Budapešť - jih, E 75
z Budapešti do Kiskunfélegyházy.

Plán modernizace komunikací (km)
Celkem Celkem
Hlavní silničn síť

2001

Zpevňování silnic vyznačených na
mapě v příloze 2 of CONF-H 37/00
(silnice 2, 3. 4, 6. 8, 3 3 . 35. 42. 44,
47, 56, 61)

2002

2003

78

126

Zpevňování (silnice 41, 49. 51. 58)

2004

2005

2006

Celkem

200"

2008

(20072008)

(20012008)

270

270

270

1014

1014

51

65

69

185

Zpevňování (silnice
74. 87, 86)

100

100

200

385

Zpevňování (jiné silnice)

30

50

70

70

70

70

360

Zpevňování (jiné sil
nice)

70

70

140

500

Nová výstavba (převážně obchvaty)

29

49

45

27

35

61

246

Nová výstavba (pře
vážně obchvaty)

60

60

120

366

Hlavní silnice celkem

59

177

241

418

440

470

1 805

230

230

460

2 265

65

24

20

237

85

431

177

165

342

773

242

265

438

677

555

2 236

407

395

802

3 038

Dálniční síť a síť rychlostních komu
nikací
Nová výstavba (M0. M l . M5. M7,
M30, M35. M43, M70)
Celkem

59

Nová výstavba (M656. M7, M8, M0)

7. DANĚ

1.
3197" L 0388: Šestá směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17.
května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států
týkajících se daní z obratu - Společný systém daně z přidané hodnoty:
jednotný základ daně (Úř. vést. L 145, 13.6.1977, s. 1), naposledy
pozměněná:

—

32002 L 0038: směrnicí Rady 2002/38/ES ze dne 7.5.2002 (Úř.
věst. L 128, 15.5.2002. s. 41).'

Odchylně od čl. 12 odst. 3 písm. a) směrnice 77/388/EHS může
Madarsko zachovat:

i)

do 31. prosince 2007 sníženou sazbu daně z přidané hodnoty,
která není nižší než 12 %, na dodaní uhlí, topných briket
a koksu, palivového dříví a dřevěného uhlí a na poskytování
služeb dálkového vytápění a

do 31. prosince 2007 nebo do konce přechodného období
podle článku 281 směrnice, podle toho, co nastane dříve,
sníženou sazbu dané z přidané hodnoty, která není nižší než
12 %, na poskytování stravovacích služeb a na potraviny pro
dávané ve stravovacích zařízeních.

b)

Aniž je dotčeno formální rozhodnutí přijaté postupem podle
čl. 12 odst. 3 písm. b) směrnice 77/388/EHS, může Maďarsko do
jednoho roku ode dne přistoupení zachovat sníženou sazbu daně
z přidané hodnoty, která není nižší než 5 %, na dodávky zemního
plynu a elektřiny.

Pro účely čl. 28 odst. 3 písm. b) směrnice 77/388/EHS může
Madarsko pokračovat v osvobození od daně z přidané hodnoty
u mezinárodní přepravy cestujících podle bodu 17 přílohy F
směrnice, dokud nebude splněna podmínka stanovená v čl. 28
odst. 4 směrnice nebo po dobu, kdy je stejné osvobození uplatňo
váno některým stávajícím členským státem, podle toho, co nastane
dříve.

2.
31992 L 0079: Směrnice Rady 92/79/EHS ze dne 19. října 1992
o sbližování daní z cigaret (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 8), naposledy
pozměněná:

32002 L 0010: směrnicí Rady 2002/10/ES ze dne 12.2.2002 (Úř.
věst. L 46, 16.2.2002, s. 26).
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Odchylně od čl. 2 odst. 1 směrnice 92/79/EHS může Maďarsko odložit
uplatňování celkové minimální spotřební daně z ceny pro konečného
spotřebitele (včetně všech daní) u cigaret nejžádanější cenové kategorie
do 31. prosince 2008 s podmínkou, že během tohoto období Maďar
sko postupně přiblíží sazby spotřební daně k celkové minimální spo
třební dani stanovené směrnicí.

uplatňuje výše uvedená odchylka, na cigarety, které smějí být dovezeny
na jejich území z Maďarska bez dodatečné platby spotřební daně,
stejná množstevní omezení jako ta, která se uplatňují na dovoz ze
třetích zemí. Členské státy, které využijí této možnosti, mohou pro
vádět nezbytné kontroly s podmínkou, že tyto kontroly nemají vliv na
řádné fungování vnitřního trhu.

Aniž je dotčen článek 8 směrnice Rady 92/12/EHS o obecné úpravě,
držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani ('),
mohou členské státy po informování Komise zachovat po dobu, kdy se

Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí
2000/47/ES (Úř. věst. L 193, 29.7.2000, p. 73).

8. Ž I V O T N Í P R O S T Ř E D Í

A. N A K L Á D Á N Í S ODPADY

1.
31993 R 0259: Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února
1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského spole
čenství, do něj a z něj a o její kontrole (Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 1),
naposledy pozměněné:

—

a)

b)

32001 R 2557: nařízením Komise (ES) č. 2557/2001 ze dne
28.12.2001 (Úř. věst. L 349, 31.12.2001, s. 1).

Do 30. června 2005 se veškerá přeprava odpadů k využití uve
dených v přílohách II, III a W nanzení (EHS) č. 259/93 a přeprava
odpadů k využití neuvedených v těchto přílohách do Maďarska
oznamuje příslušným orgánům a tyto odpady se zpracovávají
v souladu s články 6, 7 a 8 uvedeného nařízení.

b)

B. JAKOST VOD

1.
31991 L 0271: Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května
1991 o čištění městských odpadních vod (Úř. věst. L 135, 30.5.1991,
s. 40), ve znění:

—

31998 L 0015: směrnice Komise 98/15/ES ze dne 27.2.1998 (Úř.
věst. L 67, 7.3.1998, s. 29).

a)

Odchylně od článků 3, 4 a čL 5 odst. 2 směrnice 91/271/EHS se
v Maďarsku do 31. prosince 2015 plně neuplatňují požadavky na
stokovou soustavu a čištění městských odpadních vod v souladu
s těmito přechodnými cíli:

Odchylně od čl. 7 odst. 4 nanzení (EHS) č. 259/93 vznesou
příslušné orgány námitky proti přepravě odpadů k využití uve
dených v přílohách II, 111 a IV nanzení a přepravě odpadů
k využití neuvedených v těchto přílohách určeným pro zařízení,
na které se vztahuje dočasná odchylka od některých ustanovení
směrnice
94/67/ES ( )
o spalování nebezpečných
odpadů
a směrnice 2001/80/ES (*) o omezení emisí některých zne
čišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení během
období, po které je {dočasná odchylka uplatňována pro zařízení
v místě určení.
I
l

b)
2.
31994 L 0062: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/
ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Úř.
věst. L 365, 31.12.1994, s. 10).

a)

Odchylně od čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice 94/62/ES dosáhne
Maďarsko cílů využití a recyklace následujících obalových mate
riálů do 31. prosince 2005 v souladu s těmito přechodnými cíli:

—

recyklace plastů: 11 % hmotnosti ke dni přistoupení a 14%
pro rok 2004;
;

—

—

recyklace skla: 14 % hmotnosti ke dni přistoupení a 15 % pro
rok 2004;

celková míra využití: 40 96 hmotnosti ke dni přistoupení
a 43 % pro rok 2004.

Odchylně od čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice 94/62/ES může
Maďarsko stanovit cíl celkové recyklace 46 % od roku 2005.

—

do 31. prosince 2008 bude souladu s uvedenou směrnicí
dosaženo na citlivých územích pro aglomerace s populačním
ekvivalentem vyšším než .10 000,

—

do 31. prosince 2010 bude souladu s uvedenou směrnicí
dosaženo na běžných územích pro aglomerace s populačním
ekvivalentem vyšším než 15 000.

Odchylně od článku 13 směrnice 91/271/EHS se v Maďarsku do
31. prosince 2008 požadavky na biologicky odbouratelné průmy
slové odpadní vody ze závodů spadajících do průmyslových
odvětví vyjmenovaných v příloze III neuplatňují pro tyto závody:

—

Pannontej Rt., Répcelak

—

Bácsbokodi Tejúzem, Bácsbokod

—

Papp Kereskedelmi Kft. Konzervgyár, Nyírtas

—

Vépisz Szóvetkezet, Konzervuzem, Csególd

—

Szatmári Konzervgyár Kft., Tyukod

—

PETISFOOD Kft. Konzervuzem, Vasmegyer

—

Atev Rt., Debrecen-Bánk
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—

Mirsa Rt.. Albertirsa

—

Makói Tejúzem. Mako

—

Zalka Tej Rt.. Nagybánhegyes.

2.
31998 L 0083: Směrnice Rach' 98/83/ES ze dne 3. listopadu
1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (Úř. vést. L 330.
5.12.1998. s. 32).

Odchylně od čl. 9 odst. 1 směrnice 98/83/ES může Maďarsko stanovit
odchylky od hodnot ukazatelů pro arzen do 25. prosince 2009 bez
sdělení tohoto rozhodnutí Komisi. Pokud si Maďarsko přeje pro
dloužení těchto odchylek po tomto dni. použije se postup podle čl. 9
odst. 2. Tato odchylka se nevztahuje na pitnou vodu určenou ke zpra
cování potravin.

—

Albert Schweizer Kórház, Hatvan: pouze mezní hodnoty pro
chlorovodík (HCl), měření;

—

Jósa András Kórház, Nyíregyáza: pouze měření;

—

Erzsébet Kórház, Jászberény: pouze mezní hodnoty pro chlo
rovodík (HCl), měření;

—

Kátai Gábor Kórház, Karcag: pouze měření;

—

Mezótúri Városi Kórház, Mezótúr: pouze měření;

—

Filantrop Kft., Kecskemét: pouze měření;

—

Szegedi Városi Kórház. Szeged: pouze měření;

—

Csongrád Megyei Teriileti Kórház, Szentes: pouze mezní hod
noty pro celkové množství tuhých znečišťujících látek, chloro
vodík (HCl) a měření;

—

Markhot Ferenc Kórház, Eger: pouze měření;

—

Bugát Pál Kórház, Gyongyós: pouze mezní hodnoty pro dioxin, měření;

—

Pandy Kálmán Kórház, Gyula: valeurs limites pour les pouspouze mezní hodnoty pro celkové množství tuhých zne
čišťujících látek, chlorovodík (HCl). měření.

Postup stanovený v čl. 9 odst. 2 se použije také v případě, že si Maďar
sko přeje stanovit odchylky od čl. 9 odst. 1 pro bór, fluoridy a dusitany
po 25. prosinci 2006.

C. KONTROLA PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A ŘÍZENÍ RIZIK

1.
31994 L 0067 Směrnice Rady 94/67/ES ze dne 16. prosince
1994 o spalování nebezpečných odpadů (Úř. věst. L 365, 31.12.1994,
s. 34).

Odchylné od článků " a 11 a přílohy III směrnice 94/67/ES se
v Madarsku do 30. iervna 2005 neuplatňují mezní hodnoty emisí
a požadavky na měření v následujících spalovnách takto:

—

—

855

Spalovny
odpadů:

a

spoluspalovny

tuhých

a

tekutých

nebezpečných

—

Dunai Cement és Mészmú Rt.. Vác: pouze měření;

—

Pannoncem Cementipari Rt.. Lábatlan: pouze mezní hodnoty
emisí pro NOx, měření;

—

Megoldás Kft., Szombathely (typ spalovny Shenandoah P60M2 a Energospar-2) pouze mezní hodnoty emisí pro HCl,
měření;

—

Crazy Cargo Kft., Székesfchérvár: pouze měření;

—

H+H Dunaforg Kft., Dunaújváros: pouze měření;

MB Szerviz Kit., Budapest: pouze mezní hodnoty pro celkové
množství tuhvch znečišťujících látek, měření:

—

Mosonmagyaróvári Fémszerelvény Rt., Mosonmagyaróvár:
pouze mezní hodnoty emisí pro PM, HF, měření;

jászautó Kft.. Jászberény: pouze mezní hodnoty pro celkové
množství tuhvch znečišťujících látek, měření.

—

FORTE Rt., Vác: pouze měření;

—

Légiforgalmi és Repúlótéri Igazgatóság, Budapest: pouze mezní
hodnoty emisí pro HCl, HF, měření;

Spalovny odpadnu h olejů a ostatních tekutých odpadů:

—

Petro & Petro Křt.. Acs: pouze mezní hodnoty pro celkové
množství tuhých znečišťujících látek, měření:

—

KÓSZOL Kft.. Gyór: pouze mezní hodnoty pro celkové
množství tuhých znečišťujících látek, měření:

—

Nitrokémia Rr.. Balatonfúzfó: pouze mezní hodnoty pro cel
kové množsrv! tuhých znečišťujících látek, měření:

—

—

—

Spalovny nemocničního odpadu:

—

Semmelweis
měření;

Orvostudományi

Egyetem,

Budapest:

pouze

—

MOL Rt. Dunai Finomító, Százhalombatta: pouze mezní hod
noty emisí pro Cr v odpadních vodách, měření;

—

SEPTOX Kft., Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet,
Budapest: pouze měření:

—

ÉMK Kft., Sajóbábony: pouze mezní hodnoty emisí pro dioxin;

—

Progress B-90 Kft.. Kistarcsa: pouze mezní hodnoty pro cel
kové množstv.' tuhých znečišťujících látek, měření;

—

Ecomissio Kft., Tiszaújváros: pouze mezní hodnoty emisí pro
S0 ,HC1, měření;
2
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—

Miskolci Városi Kózlekedési Rt., Miskolc (typ spalovny Energospar-2 a Pirotherm CV-1): pouze mezní hodnoty emisí pro
HM, měření;

—

MOL Rt. Tiszai Finomító, Tiszaújváros: pouze měření;

—

ICN Hungary Rt., Tiszavasvári: pouze měření;

—

23.9.2003

siřičitý, oxidy dusíku a tuhé znečišťující látky neuplatňují pro tato spa
lovací zařízení:
—

Budapešti Erómú Rt., Újpest, kotel č. 4;

—

Budapešti Erómú Rt., KÓbánya, kotle č. 1, 2, 3 a 4;

Hajdúkomm Kft., Debrecen: pouze měření;

—

Dorog-Esztergom Erómú Kft., Dorog, kode č. 5 a 6;

—

Mendoterm Kft., Budapest: pouze měření;

—

EMA-POWER Kft., Dunaújváros, kotle č. 7 a 8;

—

Gyógyszerkutató Intézet, Budapest: pouze měření;

—

Nyíregyházi Erómú Kft., Nyíregyháza, kotel č. 15;

—

Gyógyszerkutató Intézet, Budakeszi: pouze měření.

—

PANNONPOWER Rt., Pécs, Boilers, kode č. 5 a 7;

2.
32001 L 0080: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/
80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících
látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení (Úř. věst. L 309,
27.11.2001, s. 1).

—

Matra Cukor Rt., Hatvan, 3 kotle;

—

Zoltek Rt., Nyergesújfalu, 1 kotel.

Odchylně od čl. 4 odst. 1 a části A příloh III až VII směrnice 2001/80/
ES se v Maďarsku do 31. prosince 2004 mezní hodnoty emisí pro oxid

(') Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 34.
( ) Úř. věst. L 309, 27.11.2001, s. 1.
2

9. C E L N Í UNIE
' za podmínky, že dotyčné zboží:

31987 R 2658: Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července
1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním
sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1), naposledy pozměněné:
—

32002

R

0969:

nařízením

Komise

(ES) č.

9 6 9 / 2 0 0 2 ze

bylo propuštěno do volného oběhu na území Maďarska a bylo
tam spotřebováno nebo tam podstoupilo přepracování
udělující původ Společenství a

—

zůstává pod celním dohledem podle příslušných ustanovení
Společenství o konečném použití stanovených v článcích 21
a 82 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní
kodex Společenství ( ).

dne

6.6.2002 (Úř. vést. L 149, 7.6.2002, s. 20).
a)

—

Odchylně od čl. 5 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2658/98 může Maďar
sko do konce třetího roku po dni přistoupení nebo do 31. pro
since 2007, podle toho, co nastane dříve, otevřít roční celní kvótu
pro nelegovaný hliník (kód KN 7601 10 00) v souladu s tímto roz
vrhem:
—

během prvního roku maximální kvóta 110 000 tun s valorickou sazbou 2 % nebo třetina běžného cla EU, podle toho, co
je vyšší;

—

během druhého roku maximální kvóta 70 000 tun s valorickou sazbou 4 % nebo dvě třetiny běžného cla EU, podle toho,
co je vyšší;
j

—

během třetího roku maximální kvóta 20 000 tun s valorickou
sazbou 4 % nebo dvě třetiny běžného cla EU, podle toho, co
je vyšší;

!

b)

Výše uvedená ustanovení se použijí, pouze pokud je licence
vydaná příslušnými maďarskými orgány, na níž je uvedeno, že
dotyčné zboží spadá do působnosti mze uvedených ustanovení,
předložena společně s celním prohlášením s návrhem na pro
pustem do volného oběhu.

c)

Komise a příslušné maďarské orgány přijmou veškerá nezbytná
opatření k zajištění toho, aby se konečná spotřeba dotyčného
výrobku nebo přepracování udělující původ Společenství uskuteč
nily na území Maďarska.

(') Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2700/2000 (Úř. věst. L 311,
12.12.2000, s. 17)
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Dodatek A
uvedený v kapitole 5 oddíle B bodu l přílohy X (*)

Seznam zařízení, včetně nedostatků a lhůt pro nápravu těchto nedostatků

(") Viz Cř. vest. C 2 2 ' E, 23.9.2003, s. 444.

857

858

| CS

1

Úřední věstník Evropské unie

Dodatek B
uvedený v kapitole 5 oddíle B bodu 2 přílohy X (*)
Seznam zařízení a jejích produkce (v počtu vajec za rok)

O Viz Úř. věst. C 227 E, 23.9.2003, s. 449.
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PŘÍLOHA X/

Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Malta

1. V O L N Ý P O H Y B Z B O Ž Í
1.
Smlouva
pohyb zboží.

o založení Evropského společenství, hlava I Volný

Pro účely článku 31 Smlouvy o ES upraví Malta trh v oblasti dovozu,
skladování a velkoobchodního prodeje ropných produktů do 31. pro
since 2005. V této souvislosti Malta rovněž zajistí, že obchodní licence
budou vydány včas, abv operace jejich držitelů mohly začít nejpozději
1. ledna 2006.
2.
32001 L 0083: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/
8 3/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se
humánních léčivých přpravků (Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67).

Odchylně od požadavků na jakost, bezpečnost a účinnost stanovených
ve směrnici 2001/8 3/ES zůstávají rozhodnutí o registraci léčivých
přípravků uvedených na seznamu (v dodatku A k této příloze tak, jak
jej v jednom jazyce poskytla Malta), která byla vydána podle maltského
práva přede dnem přistoupení, v platnosti až do jejich prodloužení
v souladu s acquis a časovým rozvrhem stanoveným v uvedeném
seznamu nebo do 31. prosince 2006. podle toho, co nastane dříve.
Odchylně od hlavy III kapitoly 4 směrnice nejsou rozhodnutí o regis
traci, na která se vztahuje tato odchylka, vzájemné uznávána
v členských státech.

2. V O L N Y P O H Y B O S O B
Smlouva o založení Evropského společenství;
31968 L 0360: směrnice Rady 68/360/EHS ze dne 15. října 1968
o odstranění omezení pohybu a pobytu pracovníků členských států
a jejich rodinných pnslušníkú uvnitř Společenství (Úř. věst. L 257,
19.10.1968, s. 13). naposledy pozměněná:

—

11994 N: Aktem o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv
— přistoupení Rakouské republiky. Finské republiky a Švédského
království (Úř. věst. C 241. 29.8.1994. s. 21);

31968 R 1612: nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968
o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství (Úř. vést. L 257,
19.10.1968. s. 2), naposledy pozměněné:

—

31992 R 2434: nařízením Rady (EHS) č. 2434/92 ze dne 27. čer
vence 1992 (Úř. věst. L 245. 26.8.1992, s. 1).

1.
Článek 39 Smlouvy o ES se ve vztahu k volnému pohybu pra
covníků na Maltě použije v plném rozsahu pouze za podmínek pře
chodných ustanovení uvedených v odstavcích 2 až 4.

2.
Malta se může rozhodnout pro postup stanovený v níže uve
dených pododstavcích do konce období sedmi let po dni přistoupení.
Pokud je na Maltě vážně narušen trh práce nebo se předvídá jeho
narušení, které by mohlo vážně ohrozit životní úroveň nebo úroveň

zaměstnanosti v dané oblasti nebo povolání, informuje o tom Malta
Komisi a ostatní členské státy a současně jim poskytne veškeré náležité
údaje. Na základě těchto informací může Malta požádat Komisi, aby
oznámila úplné nebo částečné pozastavení uplatňování článků 1 až 6
nařízení (EHS) č. 1612/68 za účelem obnovení běžného stavu v dané
oblasti nebo povolání. Komise rozhodne o pozastavení a délce jeho
trvání a rozsahu nejpozději do dvou týdnů od doručení žádosti
a oznámí své rozhodnutí Radě. Každý členský stát může do dvou
týdnů od vydání rozhodnutí Komise požádat Radu o zrušení nebo
změnu rozhodnutí. Rada rozhodne o této žádosti kvalifikovanou větši
nou do dvou tvdnů.

Malta může v naléhavých a výjimečných případech pozastavit uplatňo
vání článků 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68, a následně zašle
odůvodněné oznámení Komisi.

3.
Aby byla Malta předem informována o každé situaci, která si
případně vyžádá postup podle odstavce 2 v období sedmi let po dni
přistoupení, může si rovněž zachovat svůj systém povolení
k zaměstnání pro příslušníky členských států, na něž se vztahují články
1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68. ale bude tato povolení k zaměstnání
vydávat automaticky.

4.
Vzhledem k tomu, že některá ustanovení směrnice 68/360/EHS
nemohou být oddělena od těch ustanovení nařízení (EHS) č. 1612/68.
jejichž uplatňování je podle odstavec 2 odloženo, může se Malta od
těchto ustanovení odchýlit v rozsahu nezbytném pro uplatňování
odstavce 2.

3. HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ
1.
Smlouva o založení Evropského společenství, hlava VI kapitola 1
Pravidla hospodářské soutěže.

Odchylně od článků 87 a 88 Smlouvy o ES může Malta zachovat pro
vozní podporu poskytnutou podle daňových režimů podle nařízení
4 a 6 k zákonu o podpoře obchodu do 31. prosince 2008. pokud jsou
splněny tyto podmínky:

—

souhrnná roční částka podpory pro jeden podnik nepřekročí
7 200 MTL na zaměstnance nebo

—

je-li celková výše vypočítávána na základě zisku, na který se může
vztahovat podpora, nepřekročí 2 5 000 MTL na zaměstnance,
pokud se použije snížená sazba daně 5 % (podle nařízení 4 nebo
6), nebo 28 000 MTL na zaměstnance, pokud se použije snížená
sazba daně 10 % nebo 15 % (podle nařízení 4 nebo 6).
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2.
Smlouva o založení Evropského společenství, hlava VI kapitola 1
Pravidla hospodářské soutěže.

a)

Odchylně od článků 87 a 88 Smlouvy o ES může Malta uplatňovat
osvobození od daně z příjmů právnických osob udělená do 30.
listopadu 2000 na základě zákona o průmyslovém rozvoji
a zákona o svobodném přístavu Malta za těchto podmínek:

i)

pro malé a střední podniky vymezené podle definice Spole
čenství (') těchto podniků a v souladu s praxí Komise až do
31. prosince 2011.

V případě fúze, akvizice nebo jiné obdobné operace, jež
zahrnuje příjemce "osvobození od daně podle výše uvedených
právních předpisů, se osvobození od daně z příjmů práv
nických osob přerušuje.

ii)

pro ostatní podniky za podmínky, že jsou dodržována tato
omezení výše podpor poskytnutých podle výše uvedených
právních předpisů:

23.9.2003
—

podpora nepřekročí odpovídající stropy rozsahu pod
pory použitelné pro dané cíle podpory;

—

období pro výpočet podpory, jež má být zahrnuta do
uvedených stropů, začíná 1. ledna 2001; veškerá pod
pora nárokovaná a obdržená na základě zisků před
cházejících tomuto dni je z výpočtu vyloučena;

—

pro účely výpočtu celkové podpory se přihlédne
ke všem podporám poskytnutým příjemci v souvi
slosti s náklady, na které je možné poskytnout pod
poru, včetně podpory poskytnuté podle jiných
režimů a bez ohledu na to, zda je podpora poskyto
vána ze zdrojů obce, regionu, státu nebo Spole. čenství;

—

náklady, na které je možné poskytnout podporu,
budou vymezeny na základě pravidel Společenství
použitelných pro daný cíl podpory;

—

pokud daný podnik ke dni přistoupení již překročil
odpovídající stropy, nebude požadováno vrácení pod
pory;

—

přihlédnout lze k těm nákladům, na které je možné
poskytnout podporu, jež byly vynaloženy mezi 1.
lednem 1995 a 31. prosincem 2006 za podmínek
investičního programu formálně přijatého příjemcem
nejpozději dne 31. prosince 2002 a oznámeného
Ministerstvu pro hospodářské služby Republiky Malta
do 31. března 2003.

aa) Státní podpora pro regionální investice:

—

podpora nepřekročí maximum 75 % investičních
nákladů, na které lze poskytnout podporu, pokud
podnik získal nárok na osvobození od daně před 1.
lednem .2000. Pokud podnik získal nárok na osvobo
zení od daně během roku 2000, nepřekročí celková
podpora maximum 5 0 % investičních nákladů, na
které je možné poskytnout podporu;

—

období pro výpočet podpory, jež má být zahrnuta do
uvedených stropů 75 % a 50 %, začíná 1. ledna 2001;
veškerá! podpora nárokovaná a obdržená na základě
zisků předcházejících tomuto dni je z výpočtu vylou
čena;

—

pokud daný podnik ke dni přistoupení již překročil
odpovídající stropy, nebude požadováno vrácení pod
pory; .

—

pro účejy výpočtu celkové podpory se přihlédne ke
všem podporám poskytnutým příjemci v souvislosti
s náklady, na které se může vztahovat podpora,
včetně podpory poskytnuté podle jiných režimů
a bez ohledu na to, zda je podpora poskytována ze
zdrojů obce, regionu, státu nebo Společenství;

—

náklady, i na které je možné poskytnout podporu,
budou Vymezeny na základě Pokynů k vnitrostátní
regionální podpoře ( ):
2

—

přihlédnout lze k těm nákladům, na které je možné
poskytnout podporu, jež byly vynaloženy mezi 1.
lednem 1995 a 31. prosincem 2006 za podmínek
investičního programu formálně přijatého příjemcem
nejpozději dne 31. prosince 2002 a oznámeného
Ministerstvu pro hospodářské služby Republiky Malta
do 31. března 2003.

bb) Státní podpora na odbornou přípravu, výzkum a vývoj
a investice do životního prostředí:

b)

Veškeré podpory poskytnuté podle obou výše uvedených režimů,
které nejsou uvedeny do souladu s podmínkami stanovenými
v písmenu a) ke dni přistoupení, budou považovány za nové pod
pory podle stávajícího mechanismu stanoveného v kapitole 3
(Hospodářská soutěž) přílohy IV tohoto aktu.

c)

Malta předloží Komisi:

—

dva měsíce po dni přistoupení informace o splnění podmínek
stanovených v písmenu a);

—

do konce měsíce září roku 2007 informace o investičních
nákladech, na které je možné poskytnout podporu, skutečně
vynaložených příjemci podle uvedených právních předpisů
a o celkových částkách pomoci obdržených příjemci.

3.
Smlouva o založení Evropského společenství, hlava VI kapitola 1
Pravidla hospodářské soutěže.

a)

Odchylně od článků 87 a 88 Smlouvy o ES může Malta za níže
stanovených podmínek poskytovat následující restrukturalizační
podpůrná opatření v maximální celkové částce 419 491 000 MTL
pro Malta Drydocks a pro Malta Shipbuilding Company Limited
nebo pro veškeré jejich právní nástupce (dále jen „loděnice")
během restrukturalizačního období od roku 2002 do konce roku
2008, rozčleněná takto:

—

odpis dluhů do výše 300 000 000 MTL;
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investiční podporu do výše 9 983 000 MTL v souladu s plá
nem kapitálových investic obsaženým v restrukturalizačním
plánu:

—
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začního období. Bude-li uzavřený dok využíván pro jiné čin
nosti, musí být nezávislé na společnostech v současnosti
vlastnících loděnice a nesmějí souviset se stavbou, opravami
nebo přestavbou lodí;

granty na odbornou přípravu do výše 4 530 000 MTL:

náhrady sociálních
32 024 000 MTL:

nákladů

restrukturalizace

do

vi) s ohledem na požadované snížení pracovní síly v loděnicích
Malta zajistí, že bude zachováno nezbytné jádro pracovní síly
s hlavními stupni dovednosti:

výše

podpora na finanční náklady do výše 17 312 000 MTL;
vii) školicí programy přidružené k restrukturalizačnímu plánu
musí být slučitelné s obecné použitelnými pravidly Spole
čenství;

jiná podpora spojená s finančními náklady grantů na odbor
nou přípravu a subvencování kapitálových investic do výše
3 8 38 000 MTL;

viii) veškeré podpory poskytnuté při porušení výše uvedených
podmínek musí být vráceny.

pracovní kapitálová subvence do výše 51 804 000 MTL. Tento
prvek provozní podpory obsažený v plánu se postupné
snižuje tak, že v posledních čtyřech letech restrukturalizačního
plánu smí být vyplaceno nejvýše 25 % skutečné vyplacené
částkv.
c)
Podpora na každou položku nepřesáhne náklady, k jejichž pokrytí
je určena, a omezuje se na minimum nezbytné k dosažení cílů
restrukturalizačního plánu.

b)

Malta provede restrukturalizaci loděnic na základě restrukturali
začního plánu, je.iož cílem je dosáhnout plné životaschopnosti
nejpozději na korci restrukturalizačního období a který splňuje
tyto podmínky:

Nebude-li možné životaschopnosti loděnic dosáhnout v důsledku
mimořádných okolností nepředvídaných v době vypracovávání
restrukturalizačního plánu, může Komise přezkoumat podmínky
stanovené v písmenu b) postupem podle čl. 88 odst. 1 Smlouvy
o ES. Před začátkem tohoto řízení Komise náležité přihlédne k
názorům členských států na to, zda mimořádné okolnosti nastaly.
Tyto názory budou vyjádřeny na základě doporučení Komise a na
základe dostupných souvisejících informací a okolností.

Za žádných okolností nebude překročena celková výše podpory
uvedená v písmenu a).
i)

podpora bude poskytnuta pouze jednou. Po 31. prosinci 2008
již vlastníkům loděnic nebude poskytnuta žádná další pod
pora:

ii)

pro plánovanou produktivní pracovní sílu pro stavbu, opravy
a přestavbu lodí v počtu 1 410 osob (po restrukturalizaci)
bude v loděnicích dostupných 2.4 milionů hodin lidské práce
za rok:

d)

iii) počet hodin lidské práce prodaných na opravu a přestavbu
lodí nepřesáhne 2 035 000 v žádném z deseti let následujících
po začátku restrukturalizačního období:

iv) lodní stavitelství, vymezené v nařízení (ES) č. 1540/98, kterým
se stanoví nová pravidla pro podporu lodního stavitelství ( ),
nepřekročí maximami roční produkci 10 000 kompenzované
hrubé prostornosti. Loděnice mohou od své hlášené produkce
odečíst tyto operace, u kterých lze prokázat, že byly prove
deny subdodavateli: stavba lešení, vnitřní přeprava, dodávkové
služby, ostraha, stavba instalací a modelů, služby čištění lodí,
izolace a larninace, upevňovací a zátěžové systémy, hasicí
a rozprašovací systémy, kabelovody (nejsou-li součástí elek
trické instalace), elektrická instalace (protože obvykle zahrnuje
vysoký podíl materiálových nákladů, bere se u těchto operací
v úvahu pouze 4 0 % doložených nákladů), výstroj lodi,
zámečnické práce, mechanické zpracování, hygienická obsluha
(vyjma sanitárních bloků) a topení;
J

Celková kompenzovaná hrubá prostornost dané smlouvy
o stavbě lodi může být snížena o procentní podíl připadající
na výše uvedené operace vykonané subdodavateli.

v)

dok 1 Malta Drydocks bude uzavřen pro stavbu, opravy a pře
stavbu lodí oo nejméně deset let od začátku restrukturali-

Malta bude během restrukturalizačního období spolupracovat
s kontrolními mechanismy zřízenými Komisí, včetně inspekcí na
místě prováděných nezávislými odborník}'.

Malta předkládá Komisi ročně kontrolní zprávy o provádění plánu.
Tyto zprávy zahrnují všechny relevantní informace, aby Komisi
umožnily zhodnotit situaci s ohledem na provádění restrukturali
začního programu, včetně cenového jednání loděnic v případě
nových smluv na opravy a stavbu lodí, které loděnice získají.
Roční produkční zpráva loděnice musí uvádět kompenzovanou
hrubou prostornost prací vykonaných subdodavateli, na které
může být poskytnuta podpora, podle skutečné doby, po kterou
byly vykonávány třetími osobami, a zahrnout je do výpočtu kom
penzované hrubé prostornosti smlouvy na stavbu lodi. V případě
lodí, jejichž stavba spadá do dvou let, je číslo kompenzované
hrubé prostornosti zmraženo na konci roku, aby nebylo možní
provádět zpětné opravy. Loděnice musí být rovněž schopna pře
dložit všechny smlouvy týkající se provádění prací uvedených
v seznamu podle písm. b) bodu iv) subdodavateli pro účely
ověření.

Malta podá tyto zprávy do dvou měsíců od konce každého roku
počínaje březnem roku 2003. Poslední zpráva bude podána do
konce března roku 2009, nedohodnou-li se Komise a Malta jinak.

(') Doporučení Komise 96/280/ES ze dne 3. dubna 1996 o definici malých
a středních podniků (Úř. věst. L 10", 30.4.1996. s. 4).
(-) Úř. vést. C ' 4 . 10.3.1998, s. 9.
(') Úř. věst. L 202, 18.7.1998, s. 1.
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4. Z E M Ě D Ě L S T V Í

A. ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDPISY

—

1.
31975 R 2759: Nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října
1975 o společné organizaci trhu s vepřovým masem (Úř. věst. L 282,
1.11.1975, s. 1), naposledy pozměněné:

—

32000 R 1365: nařízením Rady (ES) č.
19.6.2000 (Úř. věst. L 156, 29.6.2000, s. 5).

32001 R 2345: nařízením Komise (ES) č. 2345/2001 ze dne
30.11.2001 (Úř. věst. L 315, 1.12.2001, s. 29);

31999 R 1255: Nanzení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května
1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (Uř.
věst. L 160, 26.6.1999, s. 48), naposledy pozměněné:

1365/2000 ze dne
—

32002 R 0509: nařízením Komise (ES) č. 509/2002 ze dne
21.3.2002 (Úř. věst. L 79. 22.3.2002, s. 15);

31975 R 2771: Nanzení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975
o společné organizaci trhu s vejci (Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49),
naposledy pozměněné:

—

32002 R 0493 nařízením Komise (ES) č. 493/2002 ze dne
19.3.2002 (Úř. věst. L 77, 20.3.2002, s. 7);

31975 R 2777: Nanzení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975
o společné organizaci trhu s drůbežím masem (Úř. věst. L 282,
1.11.1975, s. 77), naposledy pozměněné:

—

32002 R 0493 nařízením Komise (ES) č. 493/2002 ze dne
19.3.2002 (Úř. věst. L 77. 20.3.2002, s. 7);

31992 R 1766: Nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června

1992 o společné organizaci trhu s obilovinami (Úř. věst. L 181,

31999 R 1493: Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května
1999 o společné organizaci trhu s vínem (Úř. věst. L 179, 14.7.1999,
s. 1), naposledy pozměněné:

—

32001 R 1260: Nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června
2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (Úř. věst. L 178,
30.6.2001, s. 1), naposledy pozměněné:

—

32000 R 1666: nařízením Rady (ES) č.
17.7.2000 (Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 1);

1666/2000 ze dne

31995 R 3072: Nanzení Rady (ES) č. 3072/95 ze dne 22. prosince
1995 o společné organizaci trhu s rýží (Úř. věst. L 329, 30.12.1995,
s. 18), naposledy pozměněné:

—

32002 R 0411 nařízením Komise (ES) č. 411/2002 ze dne
4.3.2002 (Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 27);

31996 R 2200: Nanzení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996
o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (Úř. věst. L 297,
21.11.1996, s. 1), naposledy pozměněné:

—

Zvláštní program tržní politiky pro maltské zemědělství
(ZPTPMZ)

a) Zvláštní dočasná státní podpora pro zemědělské producenty

Odchylně od článku 21 nařízení (EHS) č. 2759/75, článku 19 nanzení
(EHS) č. 2771/75, článku 19 nanzení (EHS) č. 2777/75, článku 43
nařízení (ES) č. 2200/96, článku 23 nanzení (ES) č. 2201/96, čl. 38
odst. 1 nařízení (EC) č. 1255/1999 a článku 71 nanzení (ES) č. 1493/
1999 může Malta poskytovat zvláštní dočasnou státní podporu produ
centům rajčat ke zpracování, čerstvého ovoce a zeleniny, vína, vepřo
vého masa, mléka, drůbeže a vajec. Tato pomoc bude v každém dotyč
ném odvětví přizpůsobena s ohledem na pomoc existující podle stá
vajících pravidel společné zemědělské politiky.

32002 R 1881: nařízením Rady (ES) č. 1881/2002 ze dne
14.10.2002 (Úř. věst. L 285, 23.10.2002, s. 13);

31996 R 2201: Nanzení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996
o společné organizaci trhů s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny
(Úř. věst. L 297. 21.11.1996. s. 29), naposledy pozměněné:

—

32002 R 0680: nařízením Komise (ES) č. 680/2002 ze dne
19.4.2002 (Úř. věst. L 104, 20.4.2002, s. 26):

1.7.1992, s. 21), naposledy pozměněné:

—

32001 R 2585: nařízením Rady (ES) č. 2585/2001 ze dne
19.12.2001 (Úř. věst. L 345, 29.12.2001, s. 10);

32002 R 0453: nařízením Komise (ES) č. 453/2002 ze dne
13.3.2002 (Úř. věst. L 72, 14.3.2002, s. 9);

31999 R 1254: Nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999
o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (Úř. věst. L 160,
26.6.1999. s. 21), naposledy pozměněné:

Tato podpora může být poskytována po dobu sedmi let ode dne při
stoupení pro živočišné produkty a po dobu jedenácti let ode dne při
stoupení pro rostlinné produkty podle následujícího časového rozvrhu
sestupné takto:

—

pro živočišné produkty: 1. rok 100 %, 2. rok 95 %, 3. rok 90 %, 4.
rok 72 %, 5. rok 54 %, 6. rok 36 96 a 7. rok 18 %:

—

pro rostlinné produkty: 1.-2. rok 100%, 3.-4. rok 95 %, 5.-6. rok
90 %, 7. rok 75 %, 8. rok 60 %, 9. rok 45 %, 10. rok 30 % a 11.
rok 15%.
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Tato podpora je omezena na následující částky v jednotlivých odvětvích:

Program pro rostlinné produkty
(miliony eur)

Rok

Odvětví rajčat ke
zpracování, včetně
dodatečné podpory

Odvětví vína, včetně
dodatečné podpory

Odvětví čerstvého
ovoce

Odvětví čerstvé
zeleniny

Celkem pro rostlinné
produkty

2004

1.37

2,76

2,43

0,96

7.52

2005

1.48

2,62

2.43

0,96

7.49

2006

2,68

1,23

2,31

0,91

7.13

2007

2,68

1,10

2,31

0,91

7.00

2008

2,63

1,04

2,18

0,86

6.71

2009

2,63

0.94

2,18

0,86

6,61

2010

2,15

0,83

1.82

0,72

5.52

2011

1,46

0.83

1,46

0.57

4.32

2012

0,85

0.76

1,10

0,43

3.14

2013

0.42

0,51

0,73

0,29

1.95

2014

0,18

0,36

0.37

0,15

1,06

18,53

12,98

19,32

7,62

58,45

Celkem

Program pro živočišné produkty
(miliony eur)

Rok

Program ZPTPMZ
pro odvětví
mléčných výrobků,
včetně
restrukturalizační
podpory

Odvětví vepřového
masa, včetně
restrukturalizační
podpory

Odvětví vajec, včetně
restrukturalizační
podpoiy

Odvětví drůbežího
masa, včetně
restrukturalizační
podpory

2004

2,50

5,40

2,30

1,80

12.0

2005

2,45

5,17

2,18

1,70

11.5

2006

2,40

4,94

2.03

1.63

11.0

2007

1.97

4,15

1.70

1.38

9.20

2008

1,63

3,28

1,34

U5

7,40

2009

1,28

2.46

0,99

0,87

5.60

2010

0,94

1,65

0,59

0,62

3,80

13,17

27,05

11,13

9,15

Celkem

Celkem pro živočišné
produkty, včetně
restrukturalizační
podpory

60,5
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V každém odvětví může být státní podpora rozdělována pouze v rámci
těchto množstevních stropů:
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b) Zvláštní dočasná státní podpora pro zpracovatele a uznané dodavatele
dovážených zemědělských produktů

Rostlinné produkty (roční množství):

Odchylně od článku 21 nařízení (EHS) č. 2759/75, článku 19 nařízení
(EHS) č. 1766/92, článku 19 nanzení (ES) č. 3072/95, článku 23 nařízení
(ES) č. 2201/96, článku 40 nařízení (ES) č. 1254/1999, čl. 38 odst. 1
nařízení (ES) č. 1255/1999 a článku 45 nařízení (ES) č. 1260/2001
může Malta poskytovat zvláštní dočasnou státní podporu pro nákup
dovážených zemědělských produktů, pro které byly před přistoupením
vypláceny vývozní náhrady nebo které byly dováženy ze třetích zemí
bez cla za předpokladu, že Malta stanoví mechanismus, jenž zaručí, že
podpora v konečném důsledku dosáhne spotřebitelů. Podpora se
vypočítá na základě cenového rozdílu mezi cenami EU (včetně dopravy)
a cenami na světovém trhu, avšak nesmí jej přesáhnout, a dále přihlédne
k úrovni vývozních náhrad.

Rajčata ke zpracování: 27 000 tun
Čerstvé ovoce: 19 400 tun
Čerstvá zelenina: 38 200 tun
Víno: 1 000 ha

Živočišné produkty (roční množství):
Mléčné výrobky: 45 000 tun

Tato státní podpora bude uplatňována sestupně po dobu nejdéle sedmi
let ode dne přistoupení: 1. rok 100 96, 2. rok 95 96, 3. rok 90 96, 4.-7.
rok snížení o 18 96 ročně;

Vepřové maso: 125 200 kusů
Drůbež: 7 000 tun

Tato podpora bude omezena na následující částky v jednotlivých
odvětvích:

Vejce: 5 000 tun

Opatření pro dodávky:
miliony eur
Produkty

2005

2004

Obiloviny

2006

2007

2008

2010

2009

Total

3,0

2,9

2,7

2,2

1,6

1,1

0,5

14,0

11,0

10,5

9,9

7,9

5,9

4,0

2,0

51,2

Masné výrobky

0,8

0,8

0,8

0,6

0,5

0,3

0,2

3,9

Mléčné výrobky

1,0

1,0

0,9

0,7

0,5

0,4

0,2

4,7

Polotovary i rajčat

0,8

0,8

0,7

0,6

0,4

0,3

0.1

3,7

Cukr

i

Celkem

77,4

V každém odvětví může být státní podpora rozdělována pouze v rámci těchto množstevních stropů:

Produkt

Množství (tun za rok)

Cukr
Cukr

35 000

Obiloviny
Pšenice setá a sourež

52 000

Ječmen, s výjimkou osiva

61 000

Kukuřice, s výjimkou osiva

62 000

Rýže

3 000

Slad z jiných obilovin, s výjimkou pšeničné mouky

2 500

Krupice (krupice a krupička z pšenice tvrdé)

3 500
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Produkt

865

Množství (tun za rok)

Mléko a mléčné výrobky
Smetana sušená nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku menším než 1,5 %

521

Přírodní máslo o obsahu tuku nejvýše 85 % ve spotřebitelském obalu

250

Ostatní máslo o obsahu tuku nejvýše 85 % ve spotřebitelském obalu

250

Čedar

1 200

Eidam

1000

Ostatní zpracované sýry (Kefalo-tyri aj.)

1 500

Masné výrobky
Hovězí zadní čtvrti nevykostěné, zmrazené

4 200

Přední čtvrti s částí boku nebo bez něj, hovězí hrudí bez kostí, zmrazené

2 000

Ostatní polotovary nebo zpracované výrobky z domácích prasat
Konzervované hovězí maso v hermeticky uzavřeném obalu

500
1 200

Ostatní výrobky
Rajčata upravená o obsahu sušiny > 30 % v balení > 3 kg

5 500

Konzervovaná rajčata celá nebo kousky rajčat v obalu > 3 kg

3 000

Pokud jde o zemědělské produkty, na které se vztahuje ZPTPMZ,
je pro Maltu použitelná obecná hospodářská ochranná doložka sta
novená v článku 37 tohoto aktu do pěti let po dni přistoupení.

d)

Malta každoročně předloží Komisi zprávu o provádění těchto opa
tření státní podpory s uvedením formy a částek této podpory
podle odvětví.

2.
31992 R 3 9 5 0 : Nařízení Rady (EHS) č. 3950/92 ze dne 2 8 . pro
since 1992, kterým se zavádí doplňková dávka v odvětví mléka
a mléčných výrobků (Úř. vest, L 405, 31.12.1992, s. 1), naposledy
pozměněné:

—

32002 R 0582: nařízením Komise (ES) č. 582/2002 ze dne
4.4.2002 (Úř. věst. L 89, 5.4.2002, s. 7).

—

32002 R 0453: nařízením Komise (ES) č. 453/2002 ze dne
13.3.2002 (Úř. věst. L 72, 14.3.2002. s. 9).

Odchylné od čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 2201/96 lze v průběhu
hospodářských let 2004/2005 až 2008/2009 režim uvedený v článku
2 zmíněného nařízení použít na smlouvy mezi zpracovateli a jednot
livými producenty. Z celkového množství rajčat, na které kterýkoli
zpracovatel uzavře smlouvy, musí podíl množství na základě smluv
mezi zpracovatelem a jednotlivými producenty činit nejvýše 75 %
v hospodářském roce 2004/2005, 65 % v hospodářském roce 2005/
2006, 55 % v hospodářském roce 2006/2007, 40 % v hospodářském
roce 2007/2008 a 25 % v hospodářském roce 2008/2009. Stávající
maltská družstva a jiná sdružení producentů, která nebyla uznána jako
organizace producentů podle právních předpisů Společenství, se
považují za „jednotlivé producenty".

Odchylně od článku 11 nařízení (ES) č. 3950/92 bude reprezentativní
obsah tuku v dodaném mléku pro Maku určen po uplynutí pěti let ode
dne přistoupení.

Dokud nebude určen reprezentativní obsah tuku, nepoužije se na Maltě
porovnávám obsahu tuku pro účely výpočtu doplňkové dávky, jak je
stanoveno v článcích 3 a 4 nařízení (ES) č. 1392/2001, kterým se sta
noví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 3950/92 (').

3.
31996 R 2201: Nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října
1996 o společné organizaci trhu s výrobky zpracovanými z ovoce
a zeleniny (Úř. věst. L 297. 21.11.1996, s. 29), naposledy pozměněné:

4.
31997 R 2597: Nařízení Rady (ES) č. 2597/97 ze dne 18. pro
since 1997, kterým se stanoví doplňující pravidla společné organizace
trhu s mlékem a mléčnými výrobky pro konzumní mléko (Úř. věst. L
351, 23.12.1997, s. 13), naposledy pozměněné:

—

31999 R 1602: nařízením Rady (ES) č.
19.7.1999 (Úř. věst. L 189, 22.7.1999, s. 43).

1602/1999 ze dne
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Odchylně od čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 2597/97 se
požadavky na minimální obsah tuku v plnotučném mléce neuplatňují
na konzumní mléko vyprodukované na Maltě během období pěti let
ode dne přistoupení, konzumní mléko, které nesplňuje požadavky na
minimální obsah tuku, může být uváděno na trh pouze na Maltě nebo
může být vyváženo do třetích zemí.
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B. VETERINÁRNÍ A ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PŘEDPISY

I. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

5.
31999 R 1254: Nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17.
května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem
(Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21), naposledy pozměněné:

1.
31992 L 0046: Směrnicí Rady 92/46/EHS ze dne 16. června
1992 o hygienických předpisech pro produkci syrového mléka, tepelně
ošetřeného mléka a mléčných výrobků a jejich uvádění na trh (Úř.věst.
L 268,14.9.1992, s. 1), naposledy pozměněná:

—

32001 R 2345: nařízením Komise (ES) č. 2345/2001 ze dne
30.11.2001 (Úř. věst. L 315, 1.12.2001, s. 29).

—

31996 L 0023: směrnicí Rady 96/23/ES ze dne 29.4. 1996 (Úř.
věst. L 125, 23.5.1996, s. 10).

Odchylně od čl. 12 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1254/1999 bude na
Maltě uplatňování intenzity chovu zavedeno postupně rovnoměrně
z 4,5 VDJ na hektar v prvním roce po přistoupení na 1,8 VDJ na hek
tar pět let po přistoupení. Během tohoto období se při stanovení inten
zity chovu v hospodářství nezohledňují dojnice potřebné k vyproduko
vání celkového referenčního množství mléka přiděleného producen
tovi.

a)

Do 31. prosince 2009 smí zařízení na zpracování mléka uvedené
v dodatku B k této příloze dostávat dodávky syrového mléka, které
není v souladu s přílohou A kapitolou IV směrnice 92/46/EHS
nebo které pochází z hospodářství produkujících mléko, která ne
jsou v souladu s přílohou A kapitolami I a II uvedené směrnice, za
podmínky, že tato hospodářství jsou uvedena na seznamu vede
ném pro tento účel maltskými orgány.

b)

Dokud se na zařízení zmíněné v písmenu a) vztahuje uvedené
písmeno, smějí být produkty pocházející z tohoto zařízení
uváděny pouze na vnitrostátní trh, bez ohledu na okamžik uvedení
na trh. Tyto produkty musí být označeny zvláštní hygienickou
značkou.

c)

Malta zajistí postupné dosažení souladu s přílohou A směrnice 92/
46/EHS v hospodářstvích produkujících mléko a bude Komisi po
dávat roční zprávy o pokroku při modernizaci a restrukturalizaci
každého z těchto hospodářství a v dumení mastitidy u stád za úče
lem plnění hygienických a jakostních požadavků směrnice 92/46/
EHS.

d)

Prováděcí pravidla k zajištění řádného fungování výše uvedeného
přechodného režimu budou přijata postupem podle článku 31
směrnice 92/46/EHS.

Malta předloží Komisi zprávu o provádění tohoto opatření do 31. pro
since 2007.

6.
31999 R 1493: Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17.
května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (Úř. věst. L 179,
14.7.1999, s. I ) , naposledy pozměněné:

—

32001 R 2585: nařízením Rady (ES) č. 2585/2001 ze dne
19.12.2001 (Úř. věst. L 345, 29.12.2001, s. 10).

Odchylně od přílohy V části C bodu 3 nařízení (ES) č. 1493/1999
může Maka do 31. prosince 2008 zachovat minimální přirozený obsah
alkoholu ve víně vyrobeném z domácích odrůd révy vinné Gellewža
a Ghirgentina na 8 % objemových s přípustným zvýšením přirozeného
obsahu alkoholu (obohacení) nepřesahujícím 3 % objemová.

PO tuto dobu Malta zajistí účinnou úpravu vinohradnických technik,
aby umožnila produkci vysoce jakostních vinných hroznů domácího
charakteru do 31. prosince 2008.

7.
32001 R 1260: Nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19.
června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (Úř. věst.
L 178, 30.6.2001, s. 1), naposledy pozměněné:

—

2.
31999 L 0074: Směrnice Rady 1999/74/ES ze dne 19. července
1999, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic (Úř.
věst. L 203, 3.8.1999, s. 53).

Do 31. prosince 2009 smí 12 zařízení na Maltě uvedených v dodatku
C k této příloze zachovat v provozu stávající klece nesplňující mini
mální požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 bodech 4 a 5 směrnice
1999/74/ES v drobných konstrukčních prvcích (pouze výška a sklon
podlahy), pokud jsou vysoké nejméně 36 cm na nejméně 65 96 plochy
klece a nejméně 33 cm v kterémkoli jiném bodě a pokud mají sklon
podlahy nejvýše 16 96.

32002 R 0680: nařízením Komise (ES) č. 680/2002 ze dne
19.4.2002 (Úř. vést. L 104, 20.4.2002, s. 26);
II. ROSTLINOLÉKAŘSKÉ

PŘEDPISY

Odchylně od článku 45 nařízení (ES) č. 1260/2001 a odpovídajících
článků ostatních nařízení o společné organizaci zemědělských trhů
může Malta po dobu pěti let ode dne přistoupení poskytovat státní
podporu pro přepravu zemědělských produktů trajektem z Goza na
základě rovnoměrného snižování (snížení o 20 % ročně).

32002 L 0053: Směrnice Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002
o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (Úř. věst. L
193, 20.7.2002, s. 1);

Malta každoročně předloží Komisi zprávu o provádění těchto opatření
státní podpory s uvedením formy a částek této podpory.

32002 L 0055: Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 16. prosince 1994
o uvádění osiva zeleniny na trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33).
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Malta může na dobu něti let ode dne přistoupení odložit uplatňování
směrnic 2002/53/ES Í 2002/55/ES pokud jde o uvádění osiva odrůd
zapsaných v jejích národních katalozích odrůd druhů zemědělských
rostlin a odrůd druhů zeleniny, které nebyly úředně schváleny v sou
ladu s ustanoveními uvedených směrnic, na trh na jejím území. V prů
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běhu tohoto období nesmí být toto osivo uváděno na trh na území
ostatních členských států.

(') Úř. věst. L 187, 10.7.2001. s. 19.

5. R Y B O L O V
31992 R 3?60: Nařízení Rady (EHS) č. 3760/92 ze dne 20. prosince
1992 o zavedení režimu Společenství pro rybolov a akvakulturu (Úř.
věst. L 389. 31.12.1992. s. 1). naposledy pozměněné:
—

Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou určí podíl Malty na
rybolovných právech Společenství týkajících se tuňáka obecného
v návaznosti na uznání Mezinárodní komise na ochranu tuňáků
v Atlantiku (ICCAT) po přistoupení Malty k Unii, že meze odlovu
Malty se v souladu s doporučením ICCAT 94-11 přičítají ke stá
vajícím rybolovným právům Společenství.

31998 R 1181: nařízením Rady (ES) č. 1181/98 ze dne 4.6.1998
(Úř. věst. L 164. 9.6.1998, s. 1).'

Nařízení (EHS) č. 3760/92 se uplatňuje na Maltu s výhradou těchto
zvláštních ustanovení:

6. DOPRAVNÍ POLITIKA
1.
31992 L 0006: Směrnice Rady 92/6/EHS ze dne 10. února 1992
o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií moto
rových vozidel ve Spo.ečenství (Úř. vést. L 57, 2.3.1992, s. 27).
Odchylně od článku 2 a čl. 3 odst. 1 směrnice 92/6/EHS nemusí do
31. prosince 2005 motorová vozidla používaná výhradně pro vnitro
státní dopravní operace na Maltě být vybavena omezovači rychlosti.
2.
31996 L 0096: Směrnice Rady 96/96/ES ze dne 20. prosince
1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tech
nických prohlídek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
k provozu (Úř. věst. L 46. 1 .2.1997. s. 1). naposledy pozměněná:
7

—

32001 L 0011: směrnicí Komise 2001/11/ES ze dne 14.2.2001
(Úř. věst. L 48. 17.2.2001. s. 20).

Odchylně od článku 1 směrnice 96/96/ES se do 31. prosince 2004 se
u následujících kategorií motorových vozidel používaných výhradně
pro vnitrostátní dopravní operace na Maltě, uvedených v přílohách I
a II uvedené směrnice

—

netestují tyto body:

bod 5.3 pro kategorie vozidel 1 až 6,

—

body 6.1.6. 6.2, 7.1, 7.8, 7.9 a 7.10 pro kategorie vozidel 1 až 3 a

—

body 6.2 a 7.5 pro kategorie vozidel 4 až 6.

3.
31999 L 0062: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/
62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých
pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (Úř. věst. L 187,
20.7.1999, s. 42).

Odchylně od čl. 6 odst. 1 směrnice 1999'62/ES se na Maltě do 31. pro
since 2004 minimální sazby daně stanovené v příloze I uvedené
směrnice neuplatňují pro motorová vozidla používaná pro meziná
rodní dopravní operace. Během tohoto období nesmějí být sazby daně
uplatňované na Maltě pro tato vozidla nižší než 80 % minimálních
sazeb stanovených v příloze I uvedené směrnice.

Odchylně od čl. 6 odst. 1 směrnice 1999'62/ES se na Maltě do 31. pro
since 2005 minimální sazby daně stanovené v příloze I uvedené
směrnice neuplatňují pro motorová vozidla používaná výhradně pro
vnitrostátní dopravní operace. Během tohoto období nesmějí být sazby
daně uplatňované na Maltě pro tato vozidla nižší než 65% mini
málních sazeb stanovených v příloze I uvedené směrnice.

7. D A N É
31977 L 0388: Šestá směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května
1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se
daní z obratu - Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný
základ daně (Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1), naposledy pozměněná:

lidskou spotřebu a léčiv s vrácením daně zaplacené na předchozím
stupni.

2.
Pro účely čl. 28 odst. 3 písm. b) směrnice 77/388/EHS může
Malta pokračovat v osvobození:
—

32002 L 0038: směrnicí Rady 2002/38/ES ze dne 7.5.2002 (Úř.
věst. L 128, 15.5.2002, s. 41).

1.
Odchylně od čl. 12 odst. 3 písm. a) směrnice 77/388/EHS může
Malta do 1. ledna 2010 pokračovat v osvobození dodání potravin pro

od daně z přidané hodnoty u tuzemské přepravy cestujících, mezi
národní přepravy cestujících a tuzemské meziostrovní přepravy
cestujících podle bodu 17 přílohy F směrnice, dokud nebude spl
něna podmínka stanovená v čl. 28 odst. 4 směrnice nebo po dobu,
kdy je stejné osvobození uplatňováno některým stávajícím
členským státem, podle toho. co nastane dříve;
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od daně z přidané hodnoty bez nároku na odpočet DPH na vstupu
u dodání vody veřejnoprávními subjekty podle bodu 12 přílohy F
směrnice, dokud nebude splněna podmínka stanovená v čl. 28
odst. 4 směrnice nebo po dobu, kdy je stejné osvobození uplatňo
váno některým stávajícím členským státem, podle toho, co nastane
dříve;

c)

23.9.2003

od daně z přidané hodnoty bez nároku odpočet DPH na vstupu
u dodání budov a stavebních pozemků podle bodu 16 přílohy F
směrnice, dokud nebude splněna podmínka stanovená v čl. 28
odst. 4 směrnice nebo po dobu, kdy je stejné osvobození uplatňo
váno některým stávajícím členským státem, podle toho, co nastane
dříve.

8. S O C I Á L N Í P O L I T I K A A Z A M Ě S T N A N O S T
1.
31989 L 0655: Směrnice Rady 89/655/EHS ze dne 30. listopadu
1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro
používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samo
statná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř.
věst. L 393, 30.12.1989, s. 13), naposledy pozměněná:

2.
31993 L 0104: Směrnice Rady 93/104/ES ze dne 23. listopadu
1993 o některých aspektech úpravy pracovní doby (Úř. věst. L 307,
13.12.1993, s. 18), ve znění:

—
—

32001 L 0045: směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/45/
ES ze dne 27.6.2001 (Úř. věst. L 195, 19.7.2001, s. 46).

Na Maltě nebude směrnice 89/655/EHS uplatňována do 1. ledna 2006
na pracovní zařízení, které bylo používáno již ke dni přistoupení.

Ode dne přistoupení až do konce uvedeného období bude Malta nadále
Komisi pravidelně poskytovat aktualizované informace o rozvrhu
a opatřeních přijatých k zajištění souladu s touto směrnicí.

32000 L 0034: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/
34/ES ze dne 22.6.2000 (Úř. věst. L 195, 1.8.2000, s. 41).

Na Maltě nebude čl. 6 odst. 2 směrnice 93/104/ES uplatňován do 31.
července 2004 na výrobní pododvětví potravin a nápojů, textilu, oděvů
a obuvi, dopravních prostředků, elektrických strojů, přístrojů
a příslušenství a nábytku a do 31. prosince 2004 s ohledem na kolek
tivní smlouvy existující ve výše uvedených výrobních pododvětvích ke
dni 12. prosince 2001, pokud tyto smlouvy obsahují ustanovení
týkající se čl. 6 odst. 2 s platností delší než do července roku 2004.

9. E N E R G E T I K A
31968 L 0414: Směrnice Rady 68/414/EHS ze dne 20. prosince 1968,
kterou se členským státům EHS ukládá povinnost udržovat minimální
zásoby ropy a/nebo ropných produktů (Úř. věst. L 308, 23.12.1968,
s. 14), naposledy pozměněná:
—

dala následujícím minimálním počtům dnů průměrné denní domácí
spotřeby, jak je vymezena v čl. 1 odst 1:

40 dnů pro kategorii produktů „motorový benzín a letecké palivo"
a 45 dnů pro ostatní kategorie produktů ke dni přistoupení;

31998 L 0093: směrnicí Rady 98/93/ES ze dne 14.12.1998 (Úř.
věst, L 358, 31.12.1998, s. 100).

Odchylně od čl. 1 odst. 1 směrnice 68/414/EHS nebude minimální
úroveň zásob ropných produktů uplatňována na Maltě do 31. prosince
2006. Malta zajistí, aby minimální úroveň zásob ropných produktů
pro každou kategorii ropných produktů uvedenou v článku 2 odpoví

55 dnů pro kategorii produktů „motorový benzín a letecké palivo"
a 60 dnů pro ostatní kategorie produktů k 31. prosinci 2004;

—

90 dnů pro všechny kategorie produktů k 31. prosinci 2006.

10. Ž I V O T N Í P R O S T Ř E D Í
A. KVALITA O V Z D U Š Í

3.
Odchylně od článku 6 a přílohy III směrnice 94/63/ES se na
Maltě požadavky na nakládku stávajících skladovacích zařízení na čer
pacích stanicích neuplatňují:

31994 L 0063: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES ze
dne 20. prosince 1994 o omezování emisí těkavých organických slou
čenin (VOQ vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci
od terminálů k čerpacím stanicím (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 24).

do 31. prosince 2004 pro 61 čerpacích stanic s průchodností vyšší
než 1 000 m /rok,
J

1.
Odchylně od článku 4 a přílohy II směrnice 94/63/ES se na Maltě
do 31. prosince 2004 požadavky zařízení pro nakládku a vykládku
v terminálech neuplatňují pro 4 portálové jeřáby v terminálu Enemalta
s průchodností vyšší než 25 000 tun za rok.

2.
Odchylné od článku 5 směrnice 94/63/ES se na Maltě do 31. pro
since 2004 požadavky na stávající mobilní cisterny v terminálech ne
uplatňují pro 25 silničních cisteren.

—

do 31. prosince 2004 pro 13 čerpacích stanic s průchodností vyšší
než 500 m /rok;
3

—

do 31. prosince 2004 pro 8 čerpacích stanic s průchodností
nejvýše 500 m /rok.
3

23.9.2003
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B. N A K L Á D A N Í S ODPADY

1.
31993 R 0259: Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února
1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského spole
čenství, do něj a z něj a o její kontrole (Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 1),
naposledy pozměněné:

—

869

31991 L 0692: směrnicí Rady 91/692/EHS ze dne 23.12.1991 (Úř.
věst. L 377, 31.12.1991, s. 48).

Odchylně od článku 3 a přílohy I směrnice 8 3/513/EHS se na Maltě
mezní hodnoty pro vypouštění kadmia do vod uvedených v článku 1
směrnice 76/464/EHS o znečišťování některými nebezpečnými látkami
vypouštěnými do vodního prostředí Společenství ( ) neuplatňují do 31.
prosince 2004 na vypouštění z Ras il-Hobž, do 31. prosince 2006 na
vypouštění z Ič-Čumnija a do 31. března 2007 na vypouštění z Wied
Ghammiequ.
2

—

32001 R 2 5 5 7 nařízením Komise (ES) č. 2557/2001 ze dne
28.12.2001 (Úř. vést. L 349. 31.12.2001, s. 1).

a)

Do 31. prosince 2005 se veškerá přeprava odpadů k využití uve
dených v přílohách II. III a IV nařízení (EHS) č. 259/93 a přeprava
odpadů k využití neuvedených v těchto přílohách na Maltu ozna
muje příslušným orgánům a tyto odpady se zpracovávají v souladu
s články 6, 7 a 8 uvedeného nařízení.

b)

Odchylné od čl. " odst. 4 nařízení (EHS) č. 259/93 vznesou
příslušné orgány námitky proti přepravě odpadů k využití uve
dených v přílohách II. III a P/ nařízení a přepravě odpadů
k využití neuvedených v těchto přílohách určeným pro zařízení,
na které se vztahuje dočasná odchylka od některých ustanovení
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES o omezení
emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalo
vacích zařízení ( během období, po které je dočasná odchylka
uplatňována pro zařízení v místě určení.
l

2.
31986 L 0280: Směrnice Rady 86/280/EHS ze dne 12. června
1986 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění
některých nebezpečných látek uvedených v seznamu I přílohy
směrnice 76/464/EHS (Úř. věst. L 181. 4.7.1986, s. 16), naposledy
pozměněná:

—

31991 L 0692: směrnicí Rady 91/692/EHS ze dne 23.12.1991 (Úř.
věst. L 377, 31.12.1991, s. 48').

Odchylně od článku 3 a přílohy II směrnice 86/280/EHS se na Maltě
mezní hodnoty pro vypouštění chloroformu do vod uvedených
v článku 1 směrnice 76/464/EHS o znečišťování některými nebez
pečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství ( )
neuplatňují do 30. září 2004 na elektrárny Marsa a Delimara, do 31.
prosince 2004 na vypouštění z Ras il-Hobž, do 31. prosince 2006 na
vypouštění z Ič-Čumnija a do 31. března 2007 na vypouštění z Wied
Ghammieq. Dále se na Maltě mezní hodnoty pro vypouštění trichloroethylenu a perchloroethylenu neuplatňují do 31. prosince 2004 na
vypouštění z Ras il-Hobž, do 31. prosince 2006 na vypouštění z IčČumnije a do 31. března 2007 na vypouštění z Wied Ghhammiequ.
2

2.
31994 L 0062: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/
ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Úř.
věst. L 365. 31.12.1994, s. 10).

a)

Odchylně od čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 94/62/ES dosáhne
Malta cílů celkového využití následujících obalových materiálů do
31. prosince 2009 v souladu s těmito přechodnými cíli:

—

recyklace plastů: 5 % hmotnosti ke dni přistoupení, 5 % pro
rok 2004. 5 9b pro rok 2005. 7 % pro rok 2006, 10% pro
rok 2 0 0
13 % pro rok 2008,
T

b)

3.
31991 L 0271: Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května
1991 o čištění městských odpadních vod (Úř. vést. L 135, 30.5.1991,
s. 40), ve znění:

a

—

celková míra recyklace: 18 % hmotnosti ke dni přistoupení,
21 % pro rok 2004 a 25 % pro rok 2005,

—

celková míra využití: 20 % hmotnosti ke dni přistoupení, 27 %
pro rok 2004, 28 % pro rok 2005, 34 % pro rok 2006, 41 %
pro rok 2007 a 47 % pro rok 2008.

Odchylně od článku 18 směrnice 94/62/ES se na Maltě do 31. pro
since 2007 požadavek nebránit na maltském území uvádění na trh
obalů, které jsou v souladu s ustanoveními uvedené směrnice,
nevztahuje na požadavky maltských vnitrostátních právních před
pisů o nápojových obalech, aby perlivé nápoje s méně než 2 %
obsahu alkoholu byly prodávány ve znovu naplnitelných
skleněných lahvích nebo stáčeny z kovových sudů.

—

31998 L 0015: směrnice Komise 98/15/ES ze dne 27.2.1998 (Úř.
věst. L 67, 7.3.1998, s. 29).

a)

Odchylně od článku 3 směrnice 91/271/EHS se na Maltě do
31. října 2006 plně neuplatňují požadavky na stokové soustavy
pro městské odpadní vody v souladu s těmito přechodnými cíli:

—

do dne přistoupení bude souladu s uvedenou směrnicí
dosaženo pro území Marsa Land a Gozo-Main, která předsta
vují 24 % celkového biologicky odbouratelného znečištění,

—

do 30. června 2004 bude souladu s uvedenou směrnicí
dosaženo pro území Malta South, které představuje dalších
67 % celkového biologicky odbouratelného znečištění.

—

do 31. prosince 2005 bude souladu s uvedenou směrnicí
dosaženo pro území Gharb na Gozu a Nadur na Gozu, která
představují další 1 % celkového biologicky odbouratelného
znečištění.

C. JAKOST VOD

1.
31983 L 0513: Směrnice Rady 83/513/EHS ze dne 26. září 1983
o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění kadmia (Úř.
věst. L 291. 24.10.1983. s. 1). naposledy pozměněná:
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b)

Odchylně od článku 4 směrnice 91/271/EHS se na Maltě do 31.
března 2007 plně neuplatňují požadavky na čištění městských
odpadních vod v souladu s těmito přechodnými cíli:
—

do dne přistoupení bude souladu s uvedenou směrnicí
dosaženo pro území Marsa Land, které představuje 19 % cel
kového biologicky odbouratelného znečištění,

—

do 30. října 2004 bude souladu s uvedenou směrnicí
dosaženo pro území Gozo-Main, které představuje dalších 5 %
celkového biologicky odbouratelného znečištění,

—

—

do 31. prosince 2005 bude souladu s uvedenou směrnicí
dosaženo pro území Gharb na Gozu a Nadur na Gozu. která
představují další 1 % celkového biologicky odbouratelného
znečištění,
do 31. října 2006 bude souladu s uvedenou směrnicí
dosaženo pro území Malta North, které představuje dalších
8 % celkového biologicky odbouratelného znečištění.

—

nejpozději ke dni přistoupení bude zřízen Maltský ornitologický
výbor, všechna lapadla budou evidována, budou předloženy pilotní
projekt pro chov v zajetí a studie o úmrtnosti pěnkav chovaných
v zajetí, bude odhadnut počet a typy druhů držených a chovaných
ve voliérách a Komisi bude předložen informační program pro
zavedení systému chovu v zajetí;

—

do 30. června 2005 bude zaveden program chovu v zajetí;

—

do 31. prosince 2006 bude vyhodnocen úspěch systému chovu
v zajetí a úmrtnost ptáků v zavedeném systému chovu v zajetí;

—

do června 2007 bude odhadnut počet odchycených volně žijících
ptáků vyžadovaný k zachování genetické různorodosti;

—

do 31. prosince 2007 stanoví Maltský ornitologický výbor počet
volně žijících jedinců každého druhu, který může být v souladu se
směrnicí odchycen, aby byla zajištěna dostatečná genetická různo
rodost druhů chovaných v zajetí.

4.
31998 L 0083: Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu
1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (Úř. věst. L 330,
5.12.1998, s. 32).

Odchylně od čl. 5 odst. 2, článku 8 a přílohy I části B směrnice 98/83/
ES se na Maltě do 31. prosince 2005 neuplatňují hodnotové ukazatele
stanovené pro fluoridy a dusičnany.

23.9.2003

Opatření přijatá v průběhu trvání přechodného opatření budou plně
v souladu se zásadami pro povolené doby lovu stěhovavých ptačích
druhů, jak jsou stanoveny ve směrnici 79/409/EHS. Očekává se, že
počet odchycených ptáků bude v průběhu trvání přechodného opatření
významně snížen. Malta každoročně podá Komisi zprávu o uplatňo
vání tohoto přechodného opatření a o dosaženém pokroku.

D. OCHRANA PŘÍRODY
E. KONTROLA PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A ŘÍZENÍ RIZIK
31979 L 0409: Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979
o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 103, 25.4.1979, s. 1), napo
sledy pozměněná:

—

31997 L 0049: směrnicí Komise 97/49/ES ze dne 29.7.1997 (Úř.
věst. L 223, 13.8.1997, s. 9).

Odchylně od čL 5 písm. a), čL 5 písm. e), čl. 8 odst. 1 a přílohy IV
písm. a) směrnice 79/409/EHS smějí být ptáci druhů Carduelis cannabina, Carduelis serinus, Carduelis Moris, Carduelis carduelis, Carduelis spinus,
FringSla coelebs a Coccothrňustes coccothrausies úmyslně odchytáváni do
31. prosince 2008 do tradičních sítí zvaných „clap-nets" na maltských
ostrovech výlučně pro účely držení v zajetí v souladu s následujícími
střednědobými dli:
-

32001 L 0080: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES
ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek
do ovzduší z velkých spalovacích zařízení (Úř. věst. L 309, 27.11.2001,
s. 1).

Odchylně od čl. 4 odst. 1 a části A přílohy VII směrnice 2001/80/ES se
do 31. prosince 2005 mezní hodnoty emisí pro tuhé znečisťující látky
neuplatňují na Fázi 1 elektrárny Delimara.

(') Úř. věst. L 309, 27.11.2001, s. 1.
( ) Úř. věst. L 129, 18.5.1976, s. 23. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí
2000/60/ES (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).
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31987 R 2658: Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července
1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním
sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1), naposledy pozměněné:

—

32002 R 0969: nařízením Komise (ES) č. 969/2002 ze dne
6.6.2002 (Úř. věst. L 149, 7.6.2002, s. 20).

a)

Odchylně od čl. 5 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2658/98 může Malta
do konce pátého roku po dni přistoupení nebo do 31. prosince

2008, podle toho, co nastane dříve, otevřít roční celní kvóty pro
tkaniny z česané vlny nebo česaných jemných zvířecích chlupů
(kód KN 5112 1110), denim (kód KN 5209 42 00), tkaniny z nití
z umělých nekonečných vláken (kód KN 5408 22 10) a ostatní
zhotovené oděvní doplňky (kód KN 6217 10 00) v souladu s tímto
rozvrhem:

—

nulová celní sazba během prvního a druhého roku;
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—

jedna třetina běžné
a čtvrtého roku:

valorícké

sazby

EU

během

třetího

—

dvě třetiny běžné valorícké sazby EU během pátého roku;

—

871

zůstává pod celním dohledem podle příslušných ustanovení
Společenství o konečném použití stanovených v článcích 21
a 82 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ('), kterým se vydává
celní kodex Společenství.

pro tyto objemy:
—

pro kód KN 5112 11 10: maximum 20 000 metrů čtverečních
za rok:

—

pro kód KN 5209 42 00: maximum 1 200 000 metrů čtve
rečních za rok;

—

pro kód KN 5408 22 10: maximum
rečních za rok;

—

b)

Výše uvedená ustanovení se použijí, pouze pokud je licence
vydaná příslušnými maltskými orgány, na níž je uvedeno, že
dotyčné zboží spadá do působnosti níže uvedených ustanovení,
předložena společně s celním prohlášením s návrhem na pro
puštění do volného oběhu.

c)

Komise a příslušné maltské orgány přijmou veškerá nezbytná opa
tření k zajištění toho, aby bylo dotyčné zboží použito na výrobu
pánských a chlapeckých svrchních oděvů (jiných než pletených
nebo háčkovaných) na území Malty.

110 000 metrů čtve

pro kód KN 6217 10 00: maximum 5 000 kilogramů za rok,

za podmínky, že dotyčné zboží:
—

je použito na území Malty pro výrobu pánských a chla
peckých svrchních oděvů (jiných než pletených nebo háčko
vaných) a

(') Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením
EvTopského parlamentu a Radv (ES) č. 2700/2000 (Úř. věst. L 311.
12.12.2000, s. 17).
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Dodatek A
uvedený v kapitole 1 bodě 2 přílohy XI (*)

(*) Viz Úř. věst. C 227 E. 23.9.2003, s. 450.

23.9.2003
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Dodatek 8
uvedený v kapitole 4 oddíle B pododdíle l bodě 1 přílohy XI (*)

Seznam zařízení

(*) Viz Lř. vést. C 2 2 E, 23.9.2003, s. 762.
T
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Dodatek C
uvedený v kapitole 4 oddíle B pododdíle l bode 2 přílohy XI (*)

Seznam zařízení s nezdokonalenými klečovými systémy, na která se vztahuje přechodný režim (směrnice
1999/74/ES, čL 5 odst 1 bod 4) a Čl 5 odst. 1 bod 5))

(*) Viz Úř. věst. C 227 E, 23.9.2003. s. 762.
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PŘÍLOHA Xíí

Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Polsko

1. V O L N Ý P O H Y B Z B O Ž Í
1.
31990 L 0385: Směrnice Rady 90/385/EHS ze dne 20. června
1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
aktivních implantibilních zdravotnických prostředků (Úř. věst. L 189,
20.7.1990, s. 17), naposledy pozměněná:

—

31993 L 0068: směrnicí Rady 93/68/EHS ze dne 22.7.1993 (Úř.
věst. L 220, 30.8.1993, s. 1). '

Osvědčení vydaná Ústavem léčiv (Instytut Leków) pro zdravotnické
prostředky, které jsou definované jako „zdravotnický materiál" podle
zákona ze dne 10. října 1991: Ustawa o šrodkach farmaceutycznych,
materialach medycznych. aptekach. hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz. U. 1991 \'r 105. poz. 452 ze zm.) a podle jeho provádě
cího předpisu ze dne 6. dubna 1993: Zarzadzenie Ministra Zdrovvia w
sprawie vvykazu jednostek upowažnionych do przeprowadzenia badaň
laboratoryjnych i klinicznych oraz warunków przeprowadzenia tych
badaň (M.P. 1993 Nr 20, poz. 196). před nabytím účinnosti zákonů ze
dne 27. července 2001: Ustawa o wyrobach medycznych (Dz. U. 2001
Nr 126. poz. 1380 ze zm.) a Ustawa o Urzedzie Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U.
2001 Nr 126, poz. 1379 ze zm.), které nabyly účinnosti dnem 1. října
2002, zůstávají v plarnosti až do uplynutí jejich doby platnosti nebo
do 31. prosince 2005. podle toho, co nastane dříve. Odchylně od
článku 5 směrnice >0.385,'EHS nejsou členské státy povinny tato
osvědčení uznávat.
(

Členské státy mohou bránit uvádění polských zdravotnických pro
středků na trh. pokud nejsou v souladu s uvedenou směrnicí ve znění
pozdějších předpisů.

2.
31993 L 0042: Směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června
1993 o zdravotnických prostředcích (Úř. věst. L 169, 12.7.1993, s. 1).
naposledy pozměněná:

—

32001

L

2001,'W4jES

0104: směrnicí

Evropského

parlamentu

a

Rady

ze dne 7 . 1 2 . 2 0 0 1 (Úř. věst. L 6, 1 0 . 1 . 2 0 0 2 , s. 5 0 ) .

3.
31998 L 0079: směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/
ES ze dne 27. října 1998 o diagnostických zdravotnických prostředcích
in vitro (Úř. věst. L 331, 7.12.1998. s. 1).

Osvědčení vydaná Ústavem léčiv (Instytut Leków) pro zdravotnické
prostředky, které jsou definované jako „zdravotnický materiál" podle
zákona ze dne 10. října 1991: Ustawa o šrodkach farmaceutycznych,
materialach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz. U. 1991 Nr 105. poz. 452 ze zm.) a podle jeho provádě
cího předpisu ze dne 6. dubna 1993: Zarzadzenie Ministra Zdrowia w
sprawie wykazu jednostek upowažnionych do przeprowadzenia badaň
laboratoryjnych i klinicznych oraz warunków przeprowadzenia tych
badaň (M.P. 1993 Nr 20, poz. 196). před nabytím účinnosti zákonů ze
dne 27. července 2001: Ustawa o wyrobach medycznych (Dz. U. 2001
Nr 126, poz. 1380 ze zm.) a Ustawa o Urzedzie Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U.
2001 Nr 126, poz. 1379 ze zm.), které nabyly účinnosti dnem 1. října
2002, zůstávají v platnosti až do uplynutí jejich doby platnosti nebo
do 31. prosince 2005, podle toho, co nastane dříve. Odchylně od čl. 5
odst. 1 směrnice 98/79/ES nejsou členské státy povinny tato osvědčení
uznávat.

Členské státy mohou bránit uvádění polských zdravotnických pro-*
středků na trh, pokud nejsou v souladu s uvedenou směrnicí ve znění
pozdějších předpisů.

4.
32001 L 0082: Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím
se veterinárních léčivých přípravků iÚř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1).

Odchylně od požadavků na jakost, bezpečnost a účinnost stanovených
ve směrnici 2001/83/ES zůstávají rozhodnutí o registraci léčivých
přípravků uvedených na seznamu (v dodatku A k této příloze tak, jak
jej v j e d n o m jazyce poskytlo Polsko), která byla vydána podle polského

práva přede dnem přistoupení, v platnosti až do jejich prodloužení

v souladu s aequis a časovým rozvrhem stanoveným v uvedeném
Osvědčení vydaná Ústavem léčiv (Instytut Leków) pro zdravotnické
prostředky, které jsou definované jako „zdravotnický materiál" podle
zákona ze dne 10. října 1991: Ustawa o šrodkach farmaceutycznych,
materialach medycznych. aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz. U. 1991 Nr 105, poz. 452 ze z m ) a podle jeho provádě
cího předpisu ze dne 6. dubna 1993: Zarzadzenie Ministra Zdrowia w
sprawie wykazu jednostek upowažnionych do przeprowadzenia badaň
laboratoryjnych i klinicznych oraz warunków przeprowadzenia tych
badaň (M. P. 1993 Nr 20, poz. 196), před nabytím účinnosti zákonů ze
dne 27. července 2001: Ustawa o wyrobach medycznych (Dz. U. 2001
Nr 126, poz. 130 ze zm.) a Ustawa o Urzedzie Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U.
2001 Nr 126, poz. 1379 ze zm.), které nabyly účinnosti dnem 1. října
2002, zůstávají v platností až do uplynutí jejich doby platnosti nebo
do 31. prosince 2005. podle toho, co nastane dříve. Odchylně od čl. 5
odst. 1 směrnice 93/42/EHS nejsou členské státy povinny tato
osvědčení uznávat.

Členské státy mohou bránit uvádění polských zdravotnických pro
středků na trh, pokud nejsou v souladu s uvedenou směrnicí ve znění
pozdějších předpisů.

seznamu nebo do 31. prosince 2008, podle toho, co nastane dříve.
Odchylně od hlavy III kapitoly 4 směrnice nejsou rozhodnutí o regis
traci, na která se vztahuje tato odchylka, vzájemně uznávána
v členských státech.

5.
32001 L 0083: Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím
se humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67).

Odchylně od požadavků na jakost, bezpečnost a účinnost stanovených
ve směrnici 2001/83/ES zůstávají rozhodnutí o registraci léčivých
přípravků uvedených na seznamu (v dodatku A k této příloze tak, jak
jej v jednom jazyce poskytlo Polsko), která byla vydána podle polského
práva přede dnem přistoupení, v platnosti až do jejich prodloužení
v souladu s aequis a časovým rozvrhem stanoveným v uvedeném
seznamu nebo do 31. prosince 2008, podle toho, co nastane dříve.
Odchylně od hlavy III kapitoly 4 směrnice nejsou rozhodnutí o regis
traci, na která se vztahuje tato odchylka, vzájemné uznávána
v členských státech.
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2. VOLNY POHYB OSOB
Smlouva o založení Evropského společenství.

31968 L 0360: Směrnice Rady 68/360/EHS ze dne 15. října 1968
o odstranění omezení pohybu a pobytu pracovníků členských států
a jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství (Úř. věst. L 257,
19.10.1968, s. 13), naposledy pozměněná:

—

11994 N: Aktem o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv
— přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského
království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

31968 R 1612: Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968
o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství (Úř. věst. L 257,
19.10.1968, s. 2), naposledy pozměněné:

—

31992 R 2434: nanzením Rady (EHS) č. 2434/92 ze dne 27. čer
vence 1992 (Úř. věst. L 245, 26.8.1992, s. 1).

31996 L 0071: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze
dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování
služeb (Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1).

* 1.
Článek 39 a čl. 49 první pododstavec Smlouvy o ES se ve vztahu
k volnému pohybu pracovníků a volnému pohybu služeb,
zahrnujícímu dočasný pohyb pracovníků vymezený v článku 1
směrnice 96/71/ES, mezi Polskem na jedné straně a Belgií, Českou
republikou, Dánskem, Německem, Estonskem. Řeckem, Španělskem,
Francií, Irskem, Itálií, Lotyšskem, Litvou, Lucemburskem, Maďarskem,
Nizozemskem, Rakouskem, Portugalskem, Slovinskem, Slovenskem,
Finskem, Švédskem a Spojeným královstvím na straně druhé, použijí
v plném rozsahu pouze za podmínek přechodných ustanovení uve
dených v odstavcích 2 až 14.

2.
Odchylně od článků; 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68 budou stá
vající členské státy do konce Období dvou let po dni přistoupení
uplatňovat národní opatřjení nebo opatření, která vyplývají z dvou
stranných dohod, upravující přístup polských státních příslušníků na
jejich trhy práce. Stávající členské státy mohou tato opatření dále upla
tňovat do konce období pěti let po dni přistoupení Polska.

Polští stámí příslušníci, kteří ke dni přistoupení ve stávajícím členském
státě legálně pracují a je jim umožněn vstup na trh práce tohoto člen
ského státu na nepřerušenou dobu 12 měsíců nebo delší, mají přístup
na trh práce tohoto členského státu, ale ne na trh práce ostatních
členských států uplatňujících národní opatření.

Stejných práv požívají polští státní příslušníci, kterým byl na nepře
rušenou dobu 12 měsíců nebo delší umožněn vstup na trh práce stá
vajícího členského státu až po přistoupení. Polští státní příslušníci uve
dení výše ve druhém a třetím pododstavci přestanou požívat práv uve
dených ve zmíněných pododstavcích, pokud dobrovolně opustí trh
práce daného stávajícího členského státu.

Těchto práv nepožívají polští státní příslušníci, kteří ve stávajícím člen
ském státě legálně pracují ke dni přistoupení nebo v průběhu období,

po které se uplatňují národní opatření, a kterým byl umožněn vstup
na trh práce tohoto členského státu na dobu kratší než 12 měsíců.

3.
Před koncem období dvou let po dni přistoupení přezkoumá
Rada na základě zprávy Komise působení přechodných ustanovení uve
dených v odstavci 2.

Po dokončení tohoto přezkoumání a nejpozději do konce období dvou
let po dni přistoupení oznámí stávající členské státy Komisi, zda budou
dále uplatňovat národní opatření nebo opatření, která vyplývají
z dvoustranných dohod, nebo zda budou napříště uplatňovat články
1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68. Nebude-li takové oznámení učiněno,
uplatňují se články 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68.

4.
Na žádost Polska se může uskutečnit ještě jedno přezkoumání. *
Použije se postup podle odstavce 3, přičemž přezkoumání bude dokon
čeno do šesti měsíců od doručení žádosti Polska.

5.
Členský stát, který na konci období pěti let uvedeného v odstavci
2 zachovává národní opatření nebo opatření, která vyplývají z dvou
stranných dohod, může v případě vážných narušení trhu práce nebo
nebezpečí takových narušení po oznámení Komisi dále uplatňovat tato
opatření do konce období sedmi let po dni přistoupení. Nebude-li
takové oznámení učiněno, uplatňují se články 1 až 6 nařízení (EHS)
Č. 1612/68.

6.
Členské státy, které během období sedmi let po dni přistoupení
vůči státním příslušníkům Polska na základě odstavců 3, 4 nebo 5
uplatňují články 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68 a které během
tohoto období vydávají státním příslušníkům Polska pro účely evidence
povolení k zaměstnání, vydávají tato povolení automaticky.

7.
Členské státy, ve kterých se na základě odstavců 3, 4 nebo 5 ve
vztahu k polským státním příslušníkům uplatňují články 1 až 6
nařízení (EHS) č. 1612/68, se mohou do konce období sedmi let po
dni přistoupení rozhodnout pro postupy stanovené v níže uvedených
pododstavcích.

Pokud je ve členském státě uvedeném v prvním pododstavci vážně
narušen trh práce nebo se předvídá jeho narušení, které by mohlo
vážně ohrozit životní úroveň nebo úroveň zaměstnanosti v dané
oblasti nebo povolání, informuje o tom tento členský stát Komisi
a ostatní členské státy a současně jim poskytne veškeré náležité údaje.
Na základě těchto informací může členský stát požádat Komisi, aby
oznámila úplné nebo částečné pozastavení uplatňování článků 1 až 6
nařízení (EHS) č. 1612/68 za účelem obnovení běžného stavu v dané
oblasti nebo povolání. Komise rozhodne o pozastavení a délce jeho
trvání a rozsahu nejpozději do dvou týdnů od doručení žádosti
a oznámí své rozhodnutí Radě. Každý členský stát může do dvou
týdnů od vydání rozhodnutí Komise požádat Radu o zrušení nebo
změnu rozhodnutí. Rada rozhodne o této žádosti kvalifikovanou větši
nou do dvou týdnů.

Členský stát uvedený v prvním pododstavci může v naléhavých a výji
mečných případech pozastavit uplatňování článků 1 až 6 nařízení
(EHS) č. 1612/68, a následně zašle odůvodněné oznámení Komisi.
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8.
Po dobu. kdy jt podle výše uvedených odstavců 2 až 5 a 7
uplatňování článků 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68 pozastaveno, se
na státní příslušníky stávajících členských států v Polsku a na polské
státní příslušníky ve stávajících členských státech uplatňuje článek 11
nařízení za těchto podmínek:

—

—

rodinní příslušníci pracovníka uvedení v čl. 10 odst. 1 písm. a)
nařízení, kteří s pracovníkem na území členského státu legálně
bydlí ke dni přistoupení, mají po přistoupení okamžitý přístup na
trh práce tohoto členského státu. To se nevztahuje na rodinné
příslušník)' pracovníka, kterému byl legálně umožněn vstup na trh
práce členského státu na dobu kratší než 12 měsíců;

rodinní příslušníci pracovníka uvedení v čl. 10 odst. 1 písm. a)
nařízení, kteří s pracovníkem na území členského státu legálně
bydlí ode dne pozdějšího než den přistoupení, ale v době uplatňo
vání výše uvedených přechodných ustanovení, mají přístup na trh
práce od okamžiku, kdy v dotyčném členském státě bydlí nejméně
po dobu osmnácti měsíců, nebo od třetího roku po dni přistou
pení, podle toho. co nastane dříve.
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opatření nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod, po
oznámení Komisi odchýlit od čl. 49 prvního pododstavce Smlouvy
o ES s cílem omezit v rámci poskytování služeb společnostmi usa
zenými v Polsku dočasný pohyb pracovníků, jejichž právo na přístup
k zaměstnání v Německu nebo Rakousku podléhá národním opa
třením.
Seznam odvětví služeb, na která se může vztahovat tato odchylka, je
následující:
— v Německu:
Odvětví

Kód NACE ('). pokud není uvedeno
jinak

Stavebnictví včetně
souvisejících oborů

45.1 až 4;
Činnosti uvedené v příloze
směrnice 96/71 /ES

Čištění budov, zařízení
a dopravních prostředků

"4.70 Čištění budov, zařízení
a dopravních prostředků

jiné služby

4.87 Pouze činnosti v oblasti
dekorace interiérů
7

Těmito ustanoveními nejsou dotčena výhodnější národní opatření nebo
opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod.
— v Rakousku:
Odvětví

9.
Vzhledem k tomu. že některá ustanovení směrnice 68/360/EHS
nemohou být oddělena od těch ustanovení nařízení (EHS) č. 1612/68,
jejichž uplatňování je podle odstavců 2 až 5 a 7 a 8 odloženo, mohou
se Polsko a stávající členské státy od těchto ustanovení odchýlit v roz
sahu nezbvtném pro uplatňování odstavců 2 až 5 a 7 a 8.

10.
V případech, kdy jsou na základě výše uvedených přechodných
ustanovení stávajícími členskými státy uplatňována národní opatření
nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod, může Polsko
ponechat v platnosti rovnocenná opatření ve vztahu ke státním
příslušníkům daného členského státu nebo členských států.

11.

Pokud je některým stávajícím členským státem pozastaveno

Činnosti v rostlinné výrobě;
terénní úprava zahrad, parků,
sadů a jiných zelených ploch

01.41

Řezání, tvarování a konečná
úprava ozdobného a stavebního
přírodního kamene

26.^

Výroba kovových konstrukcí
a jejich dílů

28.11

Stavebnictví včetně souvi
sejících oborů

45.1 až 4;
Činnosti uvedené v příloze
směrnice 96/71/ES

Pátrací a ochranné činnosti

74.60

Čištění budov, zařízení
a dopravních prostředků

74.70

Ostatní činnosti související se
zdravotní péčí

85.14

Sociální péče bez ubytování

85.32

uplatňování článků 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68, m ů ž e se Polsko

ve vztahu k České republice. Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Madarsku, Slo
vinsku nebo Slovensku rozhodnout pro postup stanovený v odstavci 7.
Během takového období se povolení k zaměstnám vydaná Polskem pro
účely evidence státním příslušníkům České republiky, Estonska, Lotyš
ska. Litvy, Maďarska, Slovinska nebo Slovenska vydávají automaticky.

12.
Každý stávající členský stát uplatňující národní opatření v sou
ladu s odstavci 2 až 5 a 7 až 9 může v rámci vnitrostátních právních
předpisů zavést větší svobodu pohybu, než je svoboda pohybu ke dni
přistoupení, včetně úplného přístupu na trh práce. Od třetího roku po
přistoupení se každv stávající členský stát uplatňující národní opatření
může kdykoli rozhodnout uplatňovat místo nich články 1 až 6
nařízení (EHS) č. 1612/68. O tomto rozhodnutí informuje Komisi.

13.
S cílem čelit vážným narušením trhu práce nebo nebezpečí
takových narušení v určitých citlivých odvětvích služeb, která mohou
vzniknout v některých oblastech při nadnárodním poskytování služeb
definovaném v článku 1 směrnice 96/71/ES, se mohou Německo
a Rakousko po dobu. kdy uplatňují na základě výše uvedených pře
chodných ustanovení na volný pohyb polských pracovníků národní

Kód NACE ('), pokud není uvedeno
jinak

Polsko může po oznámení Komisi a v rozsahu, v jakém se Německo
a Rakousko v souladu s předchozími pododstavci odchýlí od čl. 49
prvního pododstavce Smlouvy o ES, přijmout rovnocenná opatření.
Uplatňování tohoto odstavce nesmí vést ke zpřísnění podmínek dočas
ného pohybu pracovníků v rámci nadnárodního poskvtování služeb
mezi Německem nebo Rakouskem a Polskem v porovnání s pod
mínkami ke dni podpisu smlouvy o přistoupení.
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14.
Uplatňování odstavců 2 až 5 a 7 až 12 nesmí vést ke zpřísnění
podmínek přístupu polských státních příslušníků na trhy práce stá
vajících členských států v porovnání s podmínkami ke dni podpisu
smlouvy o přistoupení.
Bez ohledu na uplatňování odstavců 1 až 13 budou stávající členské
státy během doby uplatňování národních opatření nebo opatření, která
vyplývají z dvoustranných dohod, upřednostňovat v přístupu na svůj
trh práce pracovníky, kteří jsou státními příslušníky členských států,
před pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí.
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covníky z ostatních členských států a jejich rodinné příslušníky, kteří
legálně bydlí a pracují v Polsku, se nebudou vztahovat větší omezení
než na migrující pracovníky a jejich rodinné příslušníky z třetích zemí,
kteří bydlí a pracují v členském státě nebo v Polsku. Při uplatňování
zásady upřednostňování pracovníků z členských zemí Společenství se
s migrujícími pracovníky z třetích zemí, kteří bydlí a pracují v Polsku,
nesmí zacházet příznivěji než se státními příslušníky Polska.

(')

Na polské migrující pracovníky a jejich rodinné příslušníky, kteří
legálně bydlí a pracují v jiném členském státě, nebo na migrující pra

NACE: viz 31990 R 3037: nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října
1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském spole
čenství (Úř. vest. L 293, 24.10.1990, s. 1), naposledy pozměněné 32002 R
0029: nařízením Komise (ES) č. 29/2002 ze dne 19.12.2001 (Úř. věst. L 6,
10.1.2002, s. 3).

3. V O L N Ý P O H Y B S L U Ž E B

1.
31997. L 0009: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES
ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů (Úř. věst.
L 84. 26.03.1997, s. 22).

2.
32000 L 0012: Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových
institucí a o jejím výkonu (Úř. věst. L 126, 26.5.2000, s. 1), ve znění:

Odchylně od čl. 4 odst. 1 směrnice 97/9/ES se do 31, prosince 2007
v Polsku neuplatňuje minimální úroveň odškodnění. Polsko zajistí, aby
jeho systém odškodnění investorů poskytoval krytí do 31. prosince
2004 nejméně ve výši 7 000 eur, od 1. ledna 2005 do 31. prosince
2005 nejméně ve výši 11 000 eur, od 1. ledna 2006 do 31. prosince
2006 nejméně ve výši 15 000 eur a od 1. ledna 2007 do 31. prosince
2007 nejméně ve výši 19 000 eur.

—

Během přechodného období si ostatní členské státy ponechávají právo
zabránit výkonu činnosti pobočky polského investičního podniku usa
zeného na jejich území, dokud se tato pobočka nepřipojí k úředně
u z n a n é m u systému pro odškodnění investorů uvnitř d o t y č n é h o člen

ského státu, aby řádně pokryla rozdíl mezi polskou úrovní odškodnění
a minimální úrovní uvedenou v čl. 4 odst. 1.

32000 L 0028: směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/28/ES ze dne 18.9.2000 (Úř. věst. L 275, 27.10.2000, s. 37).

Pokud jde o článek 5 směrnice 2000/12/ES, neuplatňuje se požadavek
na počáteční kapitál stanovený v odstavci 2 do 31. prosince 2007 vůči
družstevním úvěrovým institucím již usazeným v Polsku ke dni při
stoupení. Polsko zajistí, aby požadavek na počáteční kapitál pro tyto
družstevní úvěrové instituce nebyl do 31. prosince 2005 nižší než
300 000 eur a od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 nižší než
500 000 eur.
Během přechodného období na základě čl. 5 odst. 4 nesmí kapitál
těchto podniků klesnout pod nejvyšší úroveň dosaženou ode dne při
stoupení.

4. V O L N Ý P O H Y B K A P I T Á L U

Smlouva o Evropské unii;

podle práva jiného členského státu zacházeno méně příznivě než ke
dni podpisu smlouvy o přistoupení

Smlouva o založení Evropského společenství.

1.
Odchylně od povinností vyplývajících ze smluv, na kterých je
založena Evropská unie, muže Polsko po dobu pěti let ode dne přistou
pení ponechat v platnosti pravidla o nabývání objektů vedlejšího
bydlení stanovená v zákoně ze dne 24. března 1920 o nabývání nemo
vitého majetku cizinci (Dz^ U. 1996, N r . 5 4 , poz. 245 včetně změn
a doplňků), ve znění pozdějších předpisů.

Na státní příslušníky členských států a státní příslušníky států, které
jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
kteří měli zákonné bydliště V Polsku nepřetržitě nejméně po dobu čtyř
let, se. v souvislosti s nabýváním objektů vedlejšího bydlení nebude
vztahovat předchozí pododstavec ani žádné jiné postupy než ty, které
se vztahují na polské státní příslušníky.

2.
Odchylně od povinnojstí vyplývajících ze smluv, na kterých je
založena Evropská unie, muže Polsko po dobu dvanácti let ode dne
přistoupení ponechat v platnosti pravidla stanovená v zákoně ze dne
24. března 1920 o nabývám nemovitého majetku cizinci (Dz. U. 1996,
Nr 54, poz. 245 včetně změn a doplňků), ve znění pozdějších předpisů
týkající se nabývám zemědělské půdy a lesů. V žádném případě nesmí
být v souvislosti s nabýváním zemědělské půdy a lesů se státními
příslušníky členských států nebo s právnickými osobami založenými

Na státní příslušníky členských států a státní příslušníky států, které
jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
kteří se chtějí usadit jako samostatně hospodařící zemědělci a kteří
mají zákonné bydliště v Polsku a pronajímají si půdu jako fyzické nebo
právnické osoby nepřetržitě nejméně po dobu tří let, se nebude vzta
hovat předchozí pododstavec ani žádné jiné postupy než ty, které se
ode dne přistoupení vztahují na polské státní příslušníky v souvislosti
s nákupem zemědělské půdy a lesů. Ve vojvodstvích WarminskoMazurském, Pomorském, Kujawsko-Pomorském, Zachodniopomorském, Lubuském, Dolnošlaském, Opolském a Wielkopolském se doba
bydlení a pronájmu uvedená v předchozí větě prodlužuje na sedm let.
Doba pronájmu předcházející koupi půdy je počítána samostatně pro
každého státního příslušníka členského státu, který si pronajímá půdu
v Polsku, od potvrzeného data na originále smlouvy o pronájmu.
Samostatně hospodařící zemědělci, kteří si nepronajímají půdu jako
fyzické, ale jako právnické osoby, mohou převést práva právnické
osoby ze smlouvy o pronájmu na sebe jako fyzické osoby. Pro výpočet
doby pronájmu předcházející právu na koupi se započítá doba pro
nájmu podle smlouvy o pronájmu právnické osobě. Smlouva o pro
nájmu fyzickým osobám může být zpětně opatřena potvrzeným datem
a započítá se celá doba pronájmu podle potvrzené smlouvy. Pro samo-
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statně hospodařící zemědělce nebudou stanoveny lhůty pro přeměnu
jejich současných smluv o pronájmu na smlouvy fyzických osob nebo
na písemné smlouvy s potvrzeným datem. Postup přeměny smluv
o pronájmu bude transparentní a nebude za žádných okolností tvořit
novou překážku.

Obecné přezkoumání těchto přechodných opatření se uskuteční ve
třetím roce po dni přistoupení. K tomuto účelu Komise předloží
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zprávu Radě. Rada může na návrh Komise jednomyslné rozhodnout
o zkrácení nebo ukončení přechodného období uvedeného v prvním
pododstavci.
Během přechodného období bude Polsko uplatňovat zákonem stano
vený povolovací postup, který bude zajišťovat, že udělování povolení
k nabytí nemovitého majetku v Polsku je založeno na transparentních,
objektivních, stálých a veřejných kritériích. Tato kritéria budou uplat
ňována nediskriminačním způsobem a nebudou činěny rozdíly mezi
státními příslušníky členských států s bydlištěm v Polsku.

5. H O S P O D Á Ř S K Á S O U T Ě Ž

1.
Smlouva o založení Evropského společenství, hlava VI kapitola I
Pravidla hospodářské soutěže.

a)

—

pro účely výpočtu celkové podpory se přihlédne ke
všem podporám poskytnutým příjemci v souvislosti
s náklady, na které je možné poskytnout podporu,
včetně podpory poskytnuté podle jiných režimů
a bez ohledu na to, zda je podpora poskytována ze
zdrojů obce, regionu, státu nebo Společenství;

—

náklady, na které je možné poskytnout podporu,
budou vymezeny na základě Pokynů pro vnitrostátní
regionální podpory ( );

Odchylně od článků 87 a 88 Smlouvy o ES může Polsko uplatňo
vat osvobození od daně z příjmů právnických osob udělená před
1. lednem 2001 na základě zákona o zvláštních ekonomických
zónách z roku 1994 za těchto podmínek:
i)

pro malé podniky vymezené podle definice Společenství (')
těchto podniků a v souladu s praxí Komise až do 31. prosince
2011;
pro střední podniky vymezené podle definice Společenství ( )
těchto podniku a v souladu s praxí Komise až do 31. prosince
2010.

4

—

2

V případě ftke, akvizice nebo jiné obdobné operace, jež
zahrnuje příjemce osvobození od daně podle výše uvedených
právních předpisů, se osvobození od daně z příjmů práv
nických osob přerušuje.
ii)

pro ostatní podniky za podmínky, že jsou dodržována tato
omezení výše podpor poskytnutých podle výše uvedených
právních předpisů:
aa) Státní podpora pro regionální investice:
—

podpora
nákladů,

nepřekročí

maximum

na které lze poskytnout

—

podpora nepřekročí odpovídající stropy rozsahu pod
pory použitelné ke dni 1. ledna 2003 pro dané cíle
podpory podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES nebo
stanovené jinde v tomto aktu:

—

období pro výpočet podpory, jež má být zahrnuta do
uvedených stropů, začíná 1. ledna 2001; veškerá pod
pora nárokovaná a obdržená na základě zisků před
cházejících tomuto dni je z výpočtu vyloučena;

—

pro účely výpočtu celkové podpory se přihlédne ke
všem podporám poskytnutým příjemci v souvislosti
s náklady, na které je možné poskytnout podporu,
včetně podpory poskytnuté podle jiných režimů
a bez ohledu na to, zda je podpora poskytována ze
zdrojů obce, regionu, státu nebo Společenství;

—

náklady, na které je možné poskytnout podporu,
budou vymezeny na základě pravidel Společenství
použitelných pro daný cíl podpory;

—

pokud daný podnik ke dni přistoupení již překročil
odpovídající stropy, nebude požadováno vrácení pod
pory;

pokud

podnik obdržel své povolení zvláštní ekonomické
zóny (dále jen ZEZ) před 1. lednem 2000. Pokud
podnik obdržel své povolení ZEZ během roku 2000,
nepřekročí celková podpora maximum 5 0 % inve
stičních nákladů, na které je možné poskytnout pod
poru;

—

bb) Státní podpora na odbornou přípravu, výzkum a rozvoj
a investice do životního prostředí:

75 % investičních
podporu,

pokud podnik vykonává činnost v odvětví moto
rových vozidel ( ), nepřekročí celková podpora maxi
mum 50 % investičních nákladů, na které je možné
poskytnout podporu;
3

—

—

přihlédnout lze k těm nákladům, na které je možné
poskytnout podporu, jež byly vynaloženy na základě
povolení ZEZ nebo na základě programu, o němž
společnost formálně rozhodla do 31. prosince 2002.
K těmto nákladům lze přihlédnout pouze v tom roz
sahu, ve kterém byly skutečně vynaloženy mezi vstu
pem v platnost režimu podle zákona o zvláštních
ekonomických zónách z roku 1994 a 31. prosincem
2006.

období pro výpočet podpory, jež má být zahrnuta do
uvedených stropů 7 5 % a 5 0 % (30% v případě
odvětví motorových vozidel), začíná dnem* 1. ledna
2001 veškerá podpora nárokovaná a obdržená na
základě zisků předcházejících tomuto dni je
z výpočtu vyloučena:
pokud daný podnik ke dni přistoupení již překročil
odpovídající stropy, nebude požadováno vrácení pod
pory;
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—

b)

c)

přihlédnout lze k nákladům, na které je možné
poskytnout podporu, jež byly vynaloženy na základě
povolení ZEZ nebo na základě programu, o němž
společnost formálně rozhodla do 31. prosince 2002.
K těmto nákladům lze přihlédnout pouze v tom roz
sahu, ve kterém byly skutečně vynaloženy mezi vstu
pem v platnost režimu podle zákona o zvláštních
ekonomických zónách z roku 1994 a 31. prosincem
2006.

Přechodná úprava stanovená v písmenu a) výše nabude účinku,
pouze pokud Polsko přijme změnu zákona o zvláštních ekono
mických zónách zavádějící výše uvedené změny úlev malým
a středním podnikům i velkým podnikům udělených na základě
zákona o zvláštních ekonomických zónách z roku 1994 až do
31. prosince 2000 a uvede všechny stávající individuální úlevy do
souladu s výše uvedenou úpravou do přistoupení. Veškeré podpory
poskytnuté podle zákona o zvláštních ekonomických zónách
z roku 1994, které nejsou uvedeny do souladu s podmínkami sta
novenými v písmenu a) ke dni přistoupení, budou považovány za
nové podpory podle stávajícího mechanismu stanoveného
v příloze ÍV kapitole 3 (Hospodářská soutěž) tohoto aktu.

Polsko předloží Komisi:

dva měsíce po dni přistoupení informace o splnění podmínek
stanovených v písmenu a);

—

do konce měsíce února roku 2007 informace o investičních
nákladech, na které je možné poskytnout podporu, skutečně
vynaložených příjemci podle uvedených právních předpisů
a o celkových částkách pomoci obdržených příjemci a

—

D bodě 1 tohoto aktu, pokud je výše podpory omezena na 30 %
investičních nákladů, na které je možné poskytnout podporu,

d)

na investice do životního prostředí zaměřené na přizpůsobování
normám směrnice 96/61/ES až do 31. října 2007 pro stávající
zařízení, na která se nevztahuje příloha XII kapitola 13 (Životní
prostředí) oddíl D bod 1 tohoto aktu, pokud je výše podpory ome
zena na 30 % investičních nákladů, na které je možné poskytnout
podporu.

e)

na investice do životního prostředí zaměřené na přizpůsobování
normám směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ( )
pro stávající zařízení až do dnů uvedených v příloze XII kapitole
13 (Životní prostředí) oddíle D bodě 2 tohoto aktu, pokud je výše
podpory omezena na 5 0 % investičních nákladů, na které je
možné poskytnout podporu,
1S

f)

—

pololetní zprávy o sledování podpory poskytnuté příjemcům
v odvětví motorových vozidel.

23.9.2003

náklady na investice do životního prostředí, na které je možné
poskytnout podporu, budou vymezeny v souladu s oddílem E
bodem 1.7. Pokynů Společenství pro státní podporu ochrany
životního prostředí ( ) nebo v souladu s následujícími pravidly
nahrazujícími stávající pokyny,
16

g)

přechodná úprava stanovená v písmenech a) až f) nabude účinku,
pouze pokud Polsko bude poskytovat podporu v souladu s výše
stanovenými podmínkami.

(') Ve smyslu doporučení Komise 96/280/ES ze dne 3. dubna 1996 o definici
malých a středních podniků (Úř. věst. L 107, 30.4.1996, s. 4).
( ) Ve smyslu doporučení Komise 96/280/ES ze dne 3. dubna 1996 o definici
malých a středních podniků (Úř. věst. L 107, 30.4.1996, s. 4).
( ) Ve smyslu přílohy C Meziodvětvového rámce Společenství o regionální pod
poře pro velké investiční projekty, rámec pro státní podporu průmyslu
výroby motorových vozidel (Ur. věst. C 70, 19.3.2002, s. 8).
( ) Ur. věst. C 74, 10.3.1998, s. 9.
( ) Směrnice Rady 76/464/EHS o znečišťování některými nebezpečnými látkami
vypouštěnými do vodního prostředí Společností (Úř. věst. 129, 18.5.1976,
s. 23) ve znění pozdějších předpisů.
( ) Směrnice Rady 82/176/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech pro
vypouštění rtuti z průmyslu elektrolýzy alkalických chloridů (Úř. vést. L 81,
27.3.1982, s. 29) ve znění pozdějších předpisů.
2

2.
Smlouva o založení Evropského společenství, hlava VI kapitola 1
Pravidla hospodářské soutěže.

3

4

Odchylně od článků 87 a 88 Smlouvy o ES může Polsko poskytovat
státní podporu na ochranu životního prostředí za těchto podmínek:

5

6

a)

na investice do životního prostředí zaměřené na přizpůsobení nor
mám podle směrnic Rady 76/464/EHS ( ), 82/176/EHS ( ),
83/513/EHS ( ), 84/156/EHS ( ) a 86/280/EHS ( ) do 31. prosince
2007, pokud je výše podpory omezena na odpovídající regionální
strop podpor. V případě malých a středních podniků vymezených
podle definice Společenství ( ) může být tato výše zvýšena o 15
procentních bodů,
5

7

8

6

9

10

b)

na investice do životního prostředí zaměřené na přizpůsobování
normám podle směrnic Rady 91/271/EHS ( ) a 1999/31/ES ( ) až
do dnů uvedených příloze XII kapitole 13 (Životní prostředí)
oddíle C bodě 2 tohoto aktu a v oddíle B bodě 3 tohoto aktu,
pokud je výše podpory omezena na odpovídající regionální strop
podpor. V případě mjriých a středních podniků vymezených podle
definice Společenství < ) může být tato výše zvýšena o 15 pro
centních bodů,
'
ll

,2

1J

( ) Směrnice Rady 83/513/EHS ze dne 26. září 1983 o mezních hodnotách
a jakostních cílech pro vypouštění kadmia (Úř. věst. L 291, 24.10.1983, s. 1),
ve znění pozdějších předpisů.
( ) Směrnice Rady 84/156/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech pro
vypouštění rtuti z jiných průmyslových oborů, než je elektrolýza alkalických
chloridů (Úř. věst. L 99. 11.4.1984, s. 38) ve znění pozdějších předpisu.
( ) Směrnice Rady 86/280/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech pro
vypouštění některých nebezpečných látek uvedených v seznamu I přílohy
směrnice 76/464/EHS (Úř. věst. L 181, 4.7.1986, s. 16) ve znění pozdějších
předpisů.
( ) Doporučení Komise 96/280/ES ze dne 3. dubna 1996 o definici malých
a středních podniků (Úř. vést. L 107, 30.4.1996, s. 4).
(") Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod (Úř. věst.
L 135, 30.5.1991, s. 40). Směrnice ve znění směrnice Komise 98/15/ES (Úř.
věst. L 67. 7.3.1998, s. 29).
( ) Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů (Úř. věst. L 182, 16.7.1999,
s. 1) ve znění pozdějších předpisů.
( ) Doporučení Komise 96/280/ES ze dne 3. dubna 1996 o definici malých
7

8

9

10

12

n

a středních podniků (Úř. věst, L 107, 30.4.1996, s. 4).
( ) Směrnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (Úř.
vést. L 257, 10.10.1996, s. 26) ve znění pozdějších předpisů.
( ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES o omezení emisí
některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení (Úř.
věst. L 309, 27.11.2001, s. 3), ve znění pozdějších předpisů.
( ) Úř. věst. C 37, 3.1.2001, s. 3.
14

15

c)

na investice do životního prostředí zaměřené na přizpůsobování
normám směrnice Rady 96/61/ES ( ) pro stávající zařízení až do
dnů uvedených v příloze XII kapitole 13 (Životní prostředí) oddíle
14

16
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6. ZEMĚDĚLSTVÍ

A. ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDPISY

—

1.
31997 R 0478: Nařízení Komise (ES) č. 478/97 ze dne 14. března
1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 2200/96, pokud jde o předběžné uznání organizací producentů (Úř.
věst. L 75, 15. 3. 1997, s. 4), naposledy pozměněné:

32001 R 2345: nařízením Komise (ES) č. 2345/2001 ze dne
30.11.2001 (Úř. věst. L 315, 1.12.2001, s. 29).

Odchylné od čl. 3 písm. f) nařízení (ES) č. 1254/1999 může Polsko do
konce roku 2006 považovat krávy plemen uvedených v příloze I
nařízení Komise (ES) č. 2342/1999, kterým se stanoví prováděcí pravi
dla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu
s hovězím a telecím masem, pokud jde o režim prémií ( ), za krávy, na
které lze poskytnout prémie na krávy bez tržní produkce mléka podle
pododdílu 3 nařízení (ES) č. 1254/1999, pokud k nim byli připuštěni
býci masných plemen nebo jimi byly inseminovány.
2

—

31999 R 0243: nařízením Komise (ES) č. 243/1999 ze dne
1.2.1999 (Úř. věst L 27. 2.2.1999. s. 8).

Odchylně od článku 3 nařízení (ES) č. 478/97 se Polsku poskytuje
tříleté přechodné období ode dne přistoupení, během kterého jsou
minimální požadavky na předběžné uznání organizací producentů sta
noveny na pět producentů a 100 000 eur. Doba platnosti předběžného
uznání nesmí překročit pět let počínaje dnem přijetí příslušným vnitro
státním orgánem.

Od konce přechodného období tří let se uplatňují zvláštní požadavky
pro předběžné uznávání stanovené v článku 3 nařízení (ES) č. 478/97,
tj. poloviční počet minimálních požadavků stanovených pro uznávání
organizací producentu stanovených v přílohách I a II nařízení (ES)
č. 412/97 (').

B. VETERINÁRNÍ A ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PŘEDPISY

I. VETERINÁRNÍ

1.
31964 L 0433: Směrnice Rady 64/433/EHS ze dne 26. června
1964 o hygienických otázkách produkce čerstvého masa a jeho
uvádění na trh (Úř. věst. P 121. 29.7.1964. s. 2012 a později
pozměněná a vydaná v úplném znění v Úř. věst. L 268, 29.6.1991,
s. 71), naposledy pozměněná:

—
Pokud na konci období tří let organizace producentů nesplňuje mini
mální požadavky stanovené v nařízení (ES) č. 478/97, předběžné
uznání se zruší.

2.
3199" R 2597: Nařízení Rady (ES) č. 2597/97 ze dne 18. pro
since 1997, kterým se stanoví doplňující pravidla společné organizace
trhu s mlékem a mléčnými výrobky pro konzumní mléko (Úř. věst.
L 351, 23.12.1997. s. 13). naposledy pozměněné:

—

31999 R 1602: nařízením Rady (ES) č.
19.7.1999 (Úř. věst. L 189. 22.7.1999. s. 43).

1602/1999 ze

31995 L 0023: směrnicí Rady 95/23/ES ze dne 22.6.1995 (Úř.
věst. L 243, 11.10.1995, s. 7); '

31971 L 0118: Směrnice
o hygienických otázkách
uvádění na trh (Úř. věst.
a aktualizovaná v Úř.
pozměněná:

—

Rady 71/118/EHS ze dne 15. února 1971
produkce čerstvého drůbežího masa a jeho
L 55, 8.3.1971, s. 23 a později pozměněná
věst. L 62, 15.3.1993, s. 6), naposledy

31997 L 0079: směrnicí Rady 97/"9/ES ze dne 18.12.1997 (Úř.
věst. L 24, 30.1.1998, s. 31);

dne

Odchylně od čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 2597/97 se
požadavky na obsah tuku v mléce neuplatňují na konzumní mléko
vyprodukované v Polsku během období pěti let ode dne přistoupení.
Konzumní mléko, které nesplňuje požadavky na minimální obsah tuku,
může být uváděno na trh pouze v Polsku nebo může být vyváženo do

31977 L 0099: Směrnice Rady 77/99/EHS ze dne 21. prosince 1976
o hygienických otázkách při výrobě a uvádění na trh masných výrobků
a některých dalších výrobků živočišného původu (Úř. věst. L 26,
31.1.1977, s. 85 a později pozměněná a aktualizovaná v Úř. věst. L 57,
2.3.1992. s. 4), naposledy pozměněná:
—

třetích zemí.

3.
31998 R 2848: Nařízení Komise (ES) č. 2848/98 ze dne 22. pro
since 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(EHS) č. 2075/92, pokud jde o režim prémií, produkční kvóty
a zvláštní podporu pro seskupení producentů v odvětví surového
tabáku (Úř. věst. L 358. 31.12.1998. s. 17), naposledy pozměněné:

—

PŘEDPISY

32002 R 1983: nařízením Komise (ES) č. 1983/2002 ze dne
7.11.2002 (Úř. věst. L 306, 8.11.2002, s. 8).

Odchylné od přílohy I nařízení (ES) č. 2848/98 je prahové množství
pro uznání seskupení producentů stanoveno na úroveň 1 % zaruče
ného prahového množství pro všechny pěstitelské oblasti v Polsku pro
období pěti let ode dne přistoupení.

4.
31999 R 1254: Nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne
17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím
masem (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21), naposledy pozměněné:

31997 L 0076: směrnicí Rady 97/76/ES ze dne 16.12.1997 (Úř.
věst. L 10, 16.1.1998, s. 25);

31991 L 0493: Směrnice Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991
o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu
na trh (Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 15), naposledy pozměněná:

—

31997 L 0079: směrnicí Rady 97/79/ES ze dne 18.12.1997 (Úř.
věst. L 24. 30.1.1998, s. 31);

31992 L 0046: Směrnice Rady 92/46/EHS ze dne 16. června 1992
o hygienických předpisech pro produkci syrového mléka, tepelně
ošetřeného mléka a mléčných výrobků a jejich uvádění na trh (Uř.věst.
č. L 268. 14.9.1992, s. 1), naposledy pozměněná:

—

31996 L 0023: směrnicí Rady 96/23/ES ze dne 29.4.1996 (Úř.
věst. L 125, 23.5.1996, s. 10);

31994 L 0065: Směrnice Rady 94/65/ES ze dne 14. prosince 1994.
kterou se stanoví požadavky na výrobu a uvádění na trh mletého masa
a masných polotovarů (Úř. věst. L 368. 31.12.1994, s. 10).
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a)

Strukturální požadavky stanovené v příloze I směrnice 64/433/
EHS, v příloze I směrnice 71/118/EHS, v přílohách A a B směrnice
77/99/EHS a v příloze I směrnice 94/65/ES se do 31. prosince
2007 neuplatňují na zařízení v Polsku uvedená v dodatku B k této
příloze a strukturální požadavky stanovené v příloze B směrnice
92/46/EHS a v příloze směrnice 91/493/EHS se do 31. prosince
2006 neuplatňují na zařízení v Polsku uvedená v dodatku B k této
příloze s výhradou níže stanovených podmínek.

Tato zařízení musí být plně v souladu s požadavky EU na zařízení,
včetně zavedení systému analýzy a kontroly kritických bodů
(HACCP) (uvedeného v článku 14 směrnice 92/46/EHS ( ), a musí
vykazovat schopnost zcela plnit následující podmínky, včetně
určení příslušných výrobních linek:
J

—

b)
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Dokud se na zařízení uvedená v písmenu a) vztahuje uvedené
písmeno, smějí být produkty pocházející z těchto zařízení uváděny
pouze na vnitrostátní trh nebo používány k dalšímu zpracování ve
vnitrostátních zařízeních, na která se rovněž vztahuje písmeno a),
bez ohledu na okamžik uvedení na trh. Tyto produkty musí být
označeny zvláštní hygienickou značkou.

přijmout všechna nezbytná opatření, aby byl možný řádný
dohled nad vnitropodnikovými postupy pro oddělování mléka
od sběru až po fázi konečného produktu, včetně trasy sběru
mléka, odděleného skladování a ošetření mléka, které je v sou
ladu s podmínkami EU, a mléka, které není v souladu s pod
mínkami EU, zvláštního balení a značení výrobků z mléka
nesplňujícího podmínky EU a odděleného skladování těchto
výrobků,

vytvořit postup zajištující vysledovatelnost surovin, včetně
nezbytné písemné evidence pohybu produktů a evidenci pro
duktů, a sladění mezi surovinami splňujícími a nesplňujícími
podmínky na jedné straně a kategoriemi vyráběných výrobků
na straně druhé,

Čerstvé, upravené nebo zpracované produkty rybolovu lze pouze
uvádět na vnitrostátní trh nebo s nimi manipulovat nebo je dále
zpracovávat v temže zařízení, bez ohledu na okamžik uvedení na
trh. Čerstvé, upravené nebo zpracované produkty rybolovu musí
být přímo nebo skupinově zabaleny v prodejních jednotkách
a musí být opatřeny zvláštní identifikační značkou. Čerstvé neba
lené ryby smějí být uváděny na trh výlučně přímo pro konečného
spotřebitele v rámci okresu, kde se zařízení pro produkty rybolovu
nachází. V tom případě musí být nádoby s rybami při tranzitu na
místo prodeje opatřeny výše uvedenou zvláštní identifikační znač
kou.

vystavit veškeré syrové mléko tepelnému ošetření v teplotě
nejméně 71,7 °C na 15 sekund a

přijmout veškerá vhodná opatření k zajištění toho, aby ozna
čení zdravotní nezávadnosti nebyla užívána podvodně.
První pododstavec se vztahuje rovněž na všechny produkty pochá
zející z integrovaných zařízení na produkci masa, pokud se na část
zařízení vztahuje písmeno, a). Zařízení na zpracování mléka uve
dená v dodatku B smějí dostávat dodavky syrového mléka, které
nem v souladu s přílohou A kapitolou IV částí A bodem 1
směrnice 92/46/EHS nebo které pochází z hospodářství produ
kujících mléko, která nejsou v souladu s přílohou A kapitolou II
uvedené směrnice, za podmínky, že tato hospodářství jsou uve
dena na seznamu vedeném pro tento účel polskými orgány.

56 mlékáren uvedených v dodatku B smí zpracovávat mléko, které
je v souladu s podmínkami EU, a mléko, které není v souladu
s podmínkami EU, v oddělených výrobních linkách. Toto povolení
se mlékárnám uděluje do:

—

Polské orgány:

zajistí, že provozovatel nebo ředitel každého dotyčného
zařízení přijmou veškerá nezbytná opatření, aby byl možný
řádný dohled nad vnitropodnikovými postupy pro oddělování
mléka,

—

provádějí zkoušky a neohlášené kontroly dodržování povin
nosti oddělování mléka a

—

provádějí ve schválených laboratořích zkoušky všech surovin
a výrobků za účelem ověření, zda splňují požadavky stano
vené v příloze C směrnice 92/46/EHS, včetně mikrobiolo
gických kritérií pro mléčné výrobky.

30. června 2005 pro 29 zařízení uvedených v části I,

—

31. prosince 2005 pro 14 zařízení uvedených v části II,

—

31. prosince 2006 pro 13 zařízení uvedených v části III.

V této souvislosti se mlékem, které nem v souladu s podmínkami
EU, rozumějí dodávky syrového mléka, které není v souladu
s přílohou A kapitolou IV částí A bodem 1 směrnice 92/46/EHS,
nebo syrového mléka z hospodářství produkujících mléko, která
nejsou v souladu s přílohou A kapitolou II uvedené směrnice, za
podmínky, že tato hospodářství jsou uvedena na seznamu vede
ném pro tento účel polskými orgány.

Mléko nebo mléčné výrobky pocházející z oddělených výrobních
linek na zpracování mléka, které není v souladu s podmínkami
EU, v mlékárnách schválených EU smějí být uváděny pouze na
vnitrostátní trh, bez ohledu na okamžik uvedení na trh. Pokud
mají být dále zpracovány, nesmějí být toto mléko nebo mléčné
výrobky směšovány s mlékem, které je v souladu s podmínkami
EU, nebo s výrobky z tohoto mléka ani nesmějí vstupovat do
žádného jiného zařízení, na které se nevztahují přechodná opa
tření. Tyto produkty musí být označeny zvláštní hygienickou znač
kou, bez ohledu na okamžik uvedení na trh.

Pro mléko a mléčné výrobky produkované v Polsku podle výše
uvedených ustanovení se smí poskytnout podpora podle hlavy 1
kapitol II a III. kromě článku 11, a hlavy II nařízení Rady (ES)
č. 1255/1999 pouze tehdy, pokud jsou opatřeny oválným ozna
čením zdravotní nezávadnosti uvedeným v příloze C kapitole rv". A
směrnice Rady 92/46/EHS.

d)

e)
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Polsko zajistí postupné dosažení souladu se strukturálními
požadavky' uvedenými v písmenu a) v souladu se lhůtami pro
nápravu stávajících nedostatků stanovenými v dodatku B. Polské
orgány trvale dohlížejí na provádění úředně schválených plánů
rozvoje jednotlivých zařízení na základě jednotných kritérií. Polsko
zajistí, aby v provozu směla pokračovat pouze ta zařízení pro pro
dukci masa, která dosáhnou plného souladu s těmito požadavky
do 31. prosince 2007. a pouze ta zařízení pro produkci mléka
nebo ryb. která dosáhnou plné shody s těmito požadavky do
31. prosince 2006. Polsko bude Komisi podávat roční zprávy
o pokroku dosaženém v jednotlivých zařízeních uvedených
v dodatku B, včetně seznamu zařízení, která dokončila plány roz
voje v průběhu daného roku. Pokud jde o zařízení pro produkci
mléka uvedená v písmenu c). podává se tato zpráva každých šest
měsíců, počínaje listopadem 2004.

Komise smí aktualizovat dodatek B k této příloze před přistou
pením a do konce přechodného období. V této souvislosti může
Komise v omezením rozsahu doplňovat jednotlivá zařízení uve
dená v písmenu a) nebo vypouštět jednotlivá zařízení uvedená
v písmenech a) a z) s ohledem na pokrok v nápravě stávajících
nedostatků, výsledky monitorovacího postupu a dohodnuté snižo
vání množství mlésa z mlékáren, jež mají povoleno zpracovávat
mléko, které je v souladu s podmínkami EU, a mléko, které není
v souladu s podmínkami EU. jak je uvedeno v písmenu c).

Prováděcí pravidla k zajištění řádného fungování výše uvedeného
přechodného režimu budou přijata postupem podle článku 16
směrnice 64/433/EHS. článku 21 směrnice 71/118/EHS, článku 20
směrnice "7/99/EKS. článku 15 směrnice 91/493/EHS, článku 31
směrnice 92/46/EHS a článku 20 směrnice 94/65/ES.

2.
31999 L 0074: Směrnice Rady 1999/74/ES ze dne 19. července
1999. kterou se stanov' minimální požadavky na ochranu nosnic (Uř.
vést. L 203. 3.8.1999. s 53).

Do 31. prosince 2009 smí 44 zařízení v Polsku uvedených v dodatku
C k této příloze zachovat v provozu stávající klece nesplňující mini
mální požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 bodech 4 a 5 směrnice
1999/74/ES v drobných konstrukčních prvcích (pouze výška a sklon
podlahy), pokud jsou vysoké nejméně 36 cm na nejméně 65 % plochy
klece a nejméně 33 cm v kterémkoli jiném bodě. pokud mají sklon
podlahy nejvvše 16 % & pokud byly uvedeny do provozu před rokem
2000. '

a)

Po dobu 10 let ode dne přistoupení omezí Polsko odrůdy brambor
sázené v Polsku na odrůdy plně (laboratorně a na poli) rezistentní
vůči Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, původci rako
viny bramboru. Během této doby budou v Polsku přijata doda
tečná ochranná opatření na ochranu obchodu se sadbovými a kon
zumními bramborami a rostlinami určenými k pěstování pochá
zejícími z Polska jak v Polsku, tak s ostatními členskými státy,
dokud nebude prokázáno, že stará ohniska nákazy rakovinou
bramboru již neobsahují životaschopná sporangia Synchytrium
endobioticum (Schilbersky) Percival, nebo že tyto pozemky byly
jasně zařazeny do karantény, tj. vymezeny jako kontaminované
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, a dokud bude
nezbytné uplatňování dodatečných nebo přísnějších opatření
v souladu s článkem 9 směrnice 69/464/EHS. Pozemky budou
vyjmuty z karantény v souladu s normou EPPO PM 3/59(1) „SYN
CHYTRIUM
ENDOBIOTICUM:
testování půdy a vyjmutí dříve
zamořených pozemků z karantény".

b)

Dodatečná opatření, s ohledem na řádné vědecké zásady, biologii
dotyčného škodlivého organismu a možné způsoby jeho přenosu,
a zejména s ohledem na systém produkce, uvádění na trh a zpra
covávání hostitelských rostlin tohoto organismu v Polsku, zahrnují
tato:

i)

Pro sadbové brambory: kromě požadavků uvedených v příloze
IV části A kapitole II bodě 18.1 směrnice 2000/29/ES ( ) musí
být soulad s článkem 4 směrnice 69/464/EHS zajišťován
úředními prověrkami na úrovni jednotlivých pozemků, na
kterých jsou sadbové brambory pěstovány. Navíc oblasti,
o kterých je známo, že se v nich vyskytují patotypy 2 a 3.
jsou vyloučeny z oblastí, zc kterých mohou být sadbové
brambory převáženy do těch oblastí Polska, o kterých je
známo, že se v nich nevyskytuje Synchytrium endobioticum
(Schilbersky) Percival, nebo do ostatních členských států.
„Oblastí" se rozumí okres (powiati.
4

ii)

Pro konzumní brambory:

aa) oblasti, o kterých je známo, že se v nich vyskytují pato
typy 2 a 3, jsou vyloučeny z oblastí, ze kterých mohou
být takové brambory převáženy do těch oblastí Polska,
o kterých je známo, že se v nich nevyskytuje Synchytrium
endobioticum (Schilbersky) Percival. nebo do ostatních
členských států.

bb) pokud jde o brambory pocházející z oblastí jiných než
uvedených v podbodě aa). musí buď:

—

pocházet z oblasti, o které je známo, že se v ní nevy
skytuje Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.
„Oblastí" se rozumí okres (powiat),

nebo

II. ROSTL/NOLÉKARSKÉ

PŘEDPISY

1.
31969 L 0464: Směrnice Rady 69/464/EHS ze dne 8. prosince
1969 o ochraně proti rakovině bramboru (Úř. vést. L 323, 24.12.1969.
s. 1).

—

pocházet z místa produkce, o kterém je známo, že se
v něm nevyskytuje Synchytrium endobioticum (Schilber
sky) Percival,

nebo
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se jednat o odrůdu rezistentní alespoň vůči patotypu
1 Synchytrium endobioticum (Schilbersley) Percival,
a pokud jsou převáženy do oblasti Polska určené prů
zkumem jako prosté Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival nebo do jiných členských států, musí
být omyty nebo jinak očištěny a být prosté zeminy.

iii) Pro rostliny s kořeny vysazené nebo určené k výsadbě pěsto
vané na volné ploše: kromě požadavků uvedených v příloze
IV části A kapitole II bodě 24 směrnice 2000/29/ES musí být
zajištěn soulad s článkem 4 směrnice 69/464/EHS úředními
prověrkami na úrovni jednotlivých pozemků, na kterých jsou
tyto rostliny pěstovány. Navíc oblasti, o kterých je známo, že
se v nich vyskytují patotypy 2 a 3, jsou vyloučeny z oblastí,
ze kterých mohou být tyto rostliny převáženy do těch oblastí
Polska, o kterých je známo, že se v nich nevyskytuje Synchy
trium endobioticum (Schilbersky) Percival, nebo do ostatních
členských států. „Oblastí" se rozumí okres (powiat).

Určení „rezistetních odrůd brambor" se provede na základě
zkoušek odpovídajících Protokolu o identifikaci karanténních hub
vydanému Evropskou a středozemní organizací ochrany rostlin
(EPPO). Úřední uznávání oblastí nebo míst produkce za prosté
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival se provede v sou
ladu s Mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření č. 4
„Požadavky pro ustanovení oblastí prostých škodlivého organismu"
nebo č. 10 „Požadavky pro ustanovení míst produkce prostých
škodlivého organismu a produkčních ploch prostých škodlivého
organismu" Organizace pro potraviny a zemědělství.

d)

e)

f)

V místech produkce, o kterých je známo, že se v nich Synchytrium
endobioticum (Schilbersky) Percival nevyskytuje, uvedených v písm.
b) bodu ii) podbodě bb) druhé odrážce, může Komise povolit uza
vírání jednotlivýchj dohod o produkci nerezistentnch odrůd
s příslušnými polskými orgány.
Polsko zajistí prostřednictvím registrace všech producentů bram
bor, skladů a distribučních středisek, že všechny zásilky brambor
mohou být zpětně vysledovány do okresu původu. Pro tento účel
obsahují registrační jčHsla uvedených producentů, skladů a distri
bučních středisek údjaj o okresech, kde byly brambory vyproduko
vány, uskladněny, třjdžny nebo baleny. Registrační číslo musí být
uvedeno na každé zásilce brambor pocházející z Polska a pře
vážené v rámci Polska nebo do ostatních členských států.
i
Polsko podává každý rok zprávu o výsledcích průzkumů pro
váděných ohledně rozšíření Synchytrium endobioticum (Schilbersky)
Percival na jeho území. Do konce tohoto desetiletého období musí
být průzkumy dokončeny a všechny zbývající nebo případné nově
zamořené pozemky a jejich bezpečnostní zóny, jejichž velikost
musí být dostatečná k zajištění ochrany okolních území, musí být
zařazeny do karantény. Roční zprávy obsahují seznamy oblastí
a míst produkce, o kterých je známo, že se v nich Synchytrium

7.

31992 R 3760: Nařízení Rady (EHS) č. 3760/92 ze dne 20. prosince
1992 o zavedení režimu Společenství pro rybolov a akvakulturu (Úř.
věst, L 389, 31.12.1992, s. 1), naposledy pozměněné:

—

31998 R 1181: nařízením Rady (ES) č. 1181/98 ze dne 4.6.1998
(Úř. věst. L 164, 9.6.1998, s. 1).
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endobioticum (Schilbersky) Percival nevyskytuje, uvedených v písm.
b) bodě ii) podbodě bb) první a druhé odrážce.

g)

Před koncem tohoto desetiletého období prošetří Komise ve spolu
práci s polskými orgány vývoj situace a posoudí, zda jsou
potřebná další opatření. Veškerá taková opatření budou přijata
postupem podle článku 18 směrnice 2000/29/ES.

2.
31991 L 0414: Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července
1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230,
19.8.1991, s. 1), naposledy pozměněná:

—

32002 L 0081: směrnicí Komise 2002/81/ES ze dne 10.10.2002
(Úř. věst. L 276, 12.10.2002, s. 28).

Odchylně od čl. 13 odst. 1 směrnice 91/414/EHS může Polsko nejdéle
do 31. prosince 2006 odložit lhůty pro poskytování informací uve
dených v přílohách II a III směrnice 91/414/EHS pro přípravky na
ochranu rostlin vyrobené v Polsku a uváděné na trh výlučně na
polském území, obsahující 2,4-D, MCPA, karbendazim nebo Mecoprop
(MCPP), za předpokladu, že jsou tyto složky v daném okamžiku
obsaženy v příloze I uvedené směrnice a že žadatelské společnosti sku
tečně začaly pracovat na tvorbě nebo získávání vyžadovaných údajů
před 1. lednem 2003.

3.
31999 L 0105: Směrnice Rady 1999/105/ES ze dne 22. prosince
1999 o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh (Úř.
věst. L 11, 15.1.2000, s. 17).

Odchylně od čl. 28 odst. 3 směrnice 1999/105/ES může Polsko povolit
uvést na trh, až do jejich vyčerpání, zásoby reprodukčního materiálu
lesních dřevin shromážděné před 1. lednem 2004, který nesplňuje
všechny podmínky této směrnice.

(') Nařízení Komise (ES) č. 412/97, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o předběžné uznání organizací
producentů (Uř. věst. č. L 62, 4.3.1997, s. 16). Nařízení naposledy pozměněné
nařízením Komise (ES) č. 1120/2001 (Oč. věst. č. L 153, 8.6.2001, s. 10).
( ) Úř. věst. L 281. 4.11.1999, s. 30. Nařízení naposledy pozměněné nařízením
Komise (ES) č. 1830/2002 (Úř. věst. L 277, 15.10.2002, s. 15).
( ) Směrnice Rady 92/46/EHS ze dne 16. června 1992 o hygienických předpi
sech pro produkci syrového mléka, tepelně ošetřeného mléka a mléčných
výrobků a jejich uvedení na trh (Úř. věst č. L 268, 14.9.1992, s. 1). Směrnice
naposledy pozměněná směrnicí Rady 94/71/ES (Uř. věst L 368, 31.12.1994,
s. 33).
( ) Směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání orga
nismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství
a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Uř. věst. L 169, 10.7.2000,
s. 1). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2002/36/ES (Úř. věst.
L 116, 3.5.2002, s. 16).
2

3

4

RYBOLOV

Nařízení (EHS) č. 3760/92 se uplatňuje na Polsko s výhradou těchto
zvláštních ustanovení,

Podíly na rybolovných právech Společenství přidělené Polsku pro
populace ryb, které podléhají omezením odlovu, jsou stanoveny podle
druhů a pásem takto:

r~ČŠ~l
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Druh

Oblast ICES nebo IBSFC

Úřední věstník Evropské unie

Podíly pro Polsko
(%)

885

makrela obec
ná

Ha (vody mimo Společenství), Vb
(vody Společenství), VI, VII, Vlila.
b. d, e. XII, XIV

0,448

okouník
mořský

V, XII, XIV ( )

4,144

1,734

sleď obecný

I, II

sleď obecný

III b. c. d ('), s výjimkou správní
jednotky 3 IBSFC

21,373

šprot obecný

III b. c. d (')

29.359

losos

III b. c, d ('), s výjimkou subdivize
32 IBSFC

platýs velký

III b, c. d (')

treska obecná

I. II b

treska obecná

III b. c. d (')

(')
()
2

vody Společenství
vody Společenství
přímořských států

2

a

oblasti

mime

výsostné

rybolovné

vody

jiných

6,286

15,017
8,223
22,211

Tyto podíly se použijí pro první přidělení rybolovných práv Polsku
postupem podle čl. 8 odst. 4 nařízení (EHS) č. 3760/92.
Dále Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou určí podíl Polska
na rybolovných právech Společenství v oblasti NAFO na základě platné
rovnováhy v rámci NAFO v období bezprostředně předcházejícím dni
přistoupení.

8. DOPRAVNÍ POLITIKA

zboží v jiných členských státech a dopravci usazení v jiných
členských státech jsou vyloučeni z provozování vnitrostátní sil
niční přepravy zboží v Polsku.

1.
31991 L 0440: Směrnice Rady 91/440/EHS ze dne 29. července
1991 o rozvoji železnic Společenství' (Úh věst. L 237, 24.8.1991. s. 25),
naposledy pozměněná:

—

32001 L 0012: směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/12/
ES ze dne 26.2.2001 (Úř. věst. L 75, 15.3.1999, s. 1).

Do 31. prosince 2006 se čl. 10 odst. 3 směrnice Rady 91/440/EHS
v Polsku uplatňuje za těchto podmínek:

—

—

Polské státní železnice (konkrétné Polskie Koleje Paňstwowe (PKP)
CARGO S.A.) spolupracují s železničními podniky při poskytování
služeb železniční nákladní dopravy pro dovoz, vývoz a tranzit přes
Polsko nediskriminačním způsobem. Práva přístupu stanovená
v čl. 10 odst. 1 a 2 uvedené směrnice jsou udělována bez omezení.

nejméně 20 % roční celkové kapacity Transevropské sítě železniční
nákladní dopravy v Polsku je vyhrazeno pro jiné podnik)' než
Polské státní železnice, přičemž stanovené trasy umožňují dosáh
nout jízdních časti srovnatelných s těmi, kterých dosahuje PKP
CARGO S.A. Skutečnou kapacitu každé železniční tratě uvádí pro
vozovatel infrastruktur)' ve zprávě o síti. Uvedených 20 % roční
celkové kapacity zahrnuje práva přístupu stanovená v čl. 10 odst.
1. 2 a 3 uvedené směrnice.

2.
31993 R 3118: Nařízení Rady (EHS) č. 3118/93 ze dne 25. října
1993. kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident
provozovat vnitrostátní silniční přepravu zboží uvnitř členského státu
(Úř. věst. L 279, 12.11.1993. s. 1), naposledy pozměněné:

—

32002 R 0484: nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 484/2002 ze dne 1.3.2002 (Úř. vést. L 76, 19.3.2002, s. 1).

a)

Odchylně od článku 1 nařízení (EHS) č. 3118/93 jsou do konce
třetího roku náslt dujícího po dni přistoupení dopravci usazení
v Polsku vyloučeni z provozování vnitrostátní silniční přepravy

b)

Před koncem třetího roku následujícího po dni přistoupení oznámí
členské státy Komisi, zda si přejí prodloužit toto období nejvýše
o dva roky nebo zda si přejí napříště plně uplatňovat článek 1
uvedeného nařízení. Není-li žádné takové oznámení učiněno, upla
tňuje se článek 1 uvedeného nařízení. Pouze dopravci usazení
v členských státech, ve kterých se uplatňuje článek 1 uvedeného
nařízení, mohou provozovat vnitrostátní silniční přepravu zboží
v jiných členských státech, ve kterých se článek 1 také uplatňuje.

Členské státy, ve kterých se článek 1 uvedeného nařízení uplatňuje
na základě písmene b), se mohou rozhodnout pro postup stano
vený níže do konce pátého roku následujícího po přistoupení.

Pokud je v členském státě uvedeném v předchozím pododstavci
vážně narušen vnitrostátní trh nebo jeho část z důvodu nebo za
přispění kabotáže, například podstatným převisem nabídky nad
poptávkou, nebo pokud je ohrožena finanční stabilita nebo přežití
značného počtu dopravních podniků, informuje o tom tento
členský stát Komisi a ostatní členské státy a současně jim poskytne
veškeré související informace. Na základě těchto informací může
členský stát požádat Komisi o úplné nebo částečné pozastavení
uplatňování článku 1 uvedeného nařízení za účelem znovunasto
lení běžného stavu.

Komise posoudí situaci na základě informací poskytnutých daným
členským státem a rozhodne do jednoho měsíce od obdržení
žádosti o potřebě přijmout ochranná opatření. Použije se postup
stanovený v čl. 7 odst. 3 druhém, třetím a čtvrtém pododstavci
a odst. 4, 5 a 6 uvedeného nařízení.

Členský stát uvedený v prvním pododstavci může v naléhavých
a výjimečných situacích pozastavit používání článku 1 uvedeného
nařízení, a následně zašle odůvodněné oznámení Komisi.
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d)

e)

Dokud se článek 1 uvedeného nařízení neuplatňuje na základě
výše uvedených písmen a) a b), mohou členské státy regulovat
přístup k vlastní vnitrostátní silniční přepravě zboží prostřed
nictvím postupného vzájemného udělování povolení kabotáže na
základě dvoustranných dohod. To může zahrnovat i možnost plné
liberalizace.

Uplatňování písmen a) až c) nesmí vést k většímu omezení
přístupu k vnitrostátní silniční přepravě zboží než přede dnem
podpisu smlouvy o přistoupení.

3.
31996 L 0053: Směrnice Rady 96/53/ES ze dne 25. června
1996, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Spole
čenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezi
národní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní
provoz (Uř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 59), naposledy pozměněná:
—

23.9.2003

středky z rozpočtu Společenství zajistí, aby hlavní dopravní tahy byly
konstruovány nebo modernizovány pro nosnost 11,5 tuny na nápravu.

Souběžně s dokončováním modernizace je polská silniční síť, včetně
sítě uvedené v příloze I rozhodnutí 1692/96/ES, postupně otevírána
pro vozidla v mezinárodní dopravě, která vyhovují mezním hodnotám
uvedené směrnice. Používání nemodernizovaných částí vedlejší silniční
sítě k nakládce a vykládce je dovoleno během celého přechodného
období, je-li to technicky možné.

Od 1. ledna 2009 nepodléhají vozidla v mezinárodní dopravě, která
vyhovují mezním hodnotám uvedené směrnice, na hlavních
dopravních trasách uvedených v příloze I rozhodnutí 1692/96/ES
žádným poplatkům (za nadměrnou hmotnost).

32002 L 0007: směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/7/
ES ze dne 18.2.2002 (Úř. věst. L 67, 9.3.2002, s. 47).

Odchylně od čl. 3 odst. 1 směrnice 96/53/ES mohou vozidla, která
vyhovují mezním hodnotám kategorie 3.4. stanovené v příloze I uve
dené směrnice, používat do 31. prosince 2010 nemodernizované části
polské silniční sítě, pouze pokud vyhovují polským mezním hodnotám
zatížení na nápravu. Ode dne přistoupení nesmějí být pro vozidla,
která vyhovují požadavkům směrnice 96/53/ES, zavedena žádná ome
zení, pokud jde o používání nejdůležitějších dopravních tras uvedených
v příloze I rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES
ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj
transevropské dopravní sítě (').
Polsko dodrží časový rozvrh stanovený v níže uvedených tabulkách
pro modernizaci své hlavní silniční sítě stanovené v příloze I rozhod
nutí 1692/96/ES. Všechny investice do infrastruktury využívající pro

Dočasné dodatečné poplatky za používání nemodernizovaných částí
sítě v mezinárodní dopravě vozidly, která vyhovují mezním hodnotám
stanoveným uvedenou směrnicí, musí být ukládány na nediskrimi
načním základě, zejména s ohledem na to, zda se jedná o vozidla se
vzdušným závěsným systémem nebo bez vzdušného závěsného
systému, přičemž vozidla se zabudovaným vzdušným závěsným systé
mem platí nižší poplatky (přinejmenším o 25 %). Systém poplatků je
transparentní a placení těchto poplatků nesmí vést k nepřiměřenému'
správnímu zatížení nebo zdržování uživatelů, ani k systematické kon
trole mezních hodnot zatížení náprav na hranicích. Uplatnění limitu
zatížení nápravy bude zajišťováno nediskriminačním způsobem na
celém území a uplatní se i pro vozidla registrovaná v Polsku.

(') Úř. věst. L 228. 9.9.1996, s. 1.

Stav k 1. lednu 2004

Silnice č.

Celková délka v km

Přepravní kapacita
115 kN na nápravu
Délka v km

Přepravní kapacita
100 kN na nápravu
Délka v km

1

539,8

2 (50 - kruhový objezd
Varšavy)

653,5

166,5

487,0

3

437,7

11,4

426,3

4 a 18

699,6

344.0

355.6

6

21,6

21,0

0,6

8

654.5

8,2

646,3

3 006,7

551,1

2 455,6

•

539,8
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Stav k 1. lednu 2005

Silnice č.

Celková délka v km

Přepravní kapacita
115 kN na nápravu
Délka v km

Přepravní kapacita
100 kN na nápravu
Délka v km

1

539,8

62,2

477.6

2 (50 - kruhový objezd
Varšavy)

653,5

201,2

452,3

3

437,7

32,4

405,3

4 a 18

699.6

425,0

274,6

6

21,6

21,6

8

654,5

37,6

616,9

3 006.7

780,0

2 226,7

Stav k 1. lednu 2006

Silnice č.

Celková délka v km

Přepravní kapacita
115 kN na nápravu
Délka v km

Přepravili kapacita
100 kN na nápravu
Délka v km

1

539,8

124,4

415,4

2 ( 5 0 - kruhový objezd

653,5

266,0

387,5

3

437,7

53,1

384,6

4 a 18

699,6

504,4

195,2

6

21,6

21,6

8

654,5

69,3

585,2

3 006,7

1 038,8

1 967.9

Varšavy)

Stav k 1. lednu 2007

Silnice č.

Celková délka v km

Přepravní kapacita
115 kN na nápravu
Délka v km

Přepravní kapacita
100 kN na nápravu
Délka v km

1

539.8

161,0

378,8

2 (50 - kruhový objezd
Varšavy)

653.5

302.0

351.5

3

437,7

74,3

363,4

4 a 18

699,6

621,0

78,6

6

21.6

21.6

—

8

654,5

112,0

542,5

3 006,7

1 291,9

1 714.8

888
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Stav k 1. lednu 2008

Silnice č.

Celková délka v km

Přepravní kapacita
115 kN na nápravu
Délka v km

Přepravní kapacita
100 kN na nápravu
Délka v km

1

539,8

261,2

278,6

2 (50 - kruhový objezd
Varšavy)

653,5

401,4

252,1

3

437,7

123,5

314,2

4 a 18

699,6

669,2

30,4

6

21,6

21,6

8

654,5

173,4

481,1

3 006,7

1 650,3

1 356,4

Stav k 1. lednu 2009

Silnice č.

Celková délka v km

Přepravní kapacita
115 kN na nápravu
Délka v km

Přepravní kapacita
100 kN na nápravu
Délka v km

1

539,8

377,9

161,9

2 (50 - kruhový objezd
Varšavy)

653,5

450,0

203,5

3

437,7

177,3

260,4

4 a 18

699,6

699,6

6

21,6

21,6

8

654,5

249,0

405,5

3 006,7

1 975,4

1 031,3

Stav k 1. lednu 2010

Silnice č.

Celková délka v km

Přepravní kapacita
115 kN na nápravu
Délka v km

Přepravní kapacita
100 kN na nápravu
Délka v km

1

539,8

448,3

91,5

2 (50 - kruhový objezd
Varšavy)

653,5

500,2

153,3

3

437,7

226,5

211,2

4 a 18

699,6

699,6

6

21,6

21,6

8

654,5

320,3

334,2

3 006,7

2 216,5

790,2

23.9.2003
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Stav k 1. lednu 2011

Silnice č.

Přepravní kapacita
115 kN na nápravu
Délka v km

Celková délka v km

Přepravní kapacita
100 kN na nápravu
Délka v km

1

539,8

539,8

2 (50 - kruhový objezd
Varšavy)

653,5

553,4

100,1

3

437,7

287,7

150,0

4 a 18

699.6

699,6

6

21,6

21,6

8

654,5

400,7

253,8

3 006,7

2 502,8

503,9

9. D A N Ě

1.
31977 L 0388: Šestá smérnice Rady 77/388/EHS ze dne
17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států
týkajících se daní z obratu - Společný systém daně z přidané hodnoty:
jednotný základ daně (Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1), naposledy
pozměněná:

c)

—

32002 L 0038: směrnicí Rady 2002/38/ES ze dne 7.5.2002 (Úř.
věst. L 128. 15.5.2002. s. 41).

2.
31992 L 0079: Směrnice Rady 92P9/EHS ze dne 19. října 1992
o sbližování daní z cigaret (Úř. věst. L 316. 31.10.1992, s. 8), naposledy
pozměněná:

a)

O d c h y l n é od čl. 12 odst. 3 písm. a) směrnice 77/388/EHS může
Polsko i) do 31. prosince 200" uplatňovat osvobození s vrácením
daně zaplacené n a předchozím stupni u dodávek některých knih

—

Pro účely čl. 28 odst. 3 písm. b) smérnice 77/388/EHS může
Polsko pokračovat v osvobození od daně z přidané hodnoty
u mezinárodní přeprav)' cestujících podle bodu 17 přílohy F
směrnice, dokud nebude splněna podmínka stanovená v čl. 28
odst. 4 smérnice nebo po dobu, kdy je stejné osvobození uplatňo
váno některým stávajícím členským státem, podle toho. co nastane
dříve.

32002 L 0010: směrnicí Rady 2002/10/ES ze dne 12.2.2002 (Úř.
věst. L 46. 16.2.2002. s. 26). '

a o d b o r n ý c h časopisů a ii) do 31. prosince 2007 nebo do konce

přechodného období podle článku 281 směrnice, podle toho, co
nastane dříve, zachovat sníženou sazbu daně z přidané hodnoty,
která není nižší než 7 %. na poskytování stravovacích služeb.

b)

Odchylně od čl. 12 odst. 3 písm. a) směrnice 77/388/EHS může
Polsko zachovat i) do 30. dubna 2008 sníženou sazbu daně z při
dané hodnoty, která nem nižší než 3%, na potraviny (včetně
nápojů, avšak vyjma alkoholické nápoje) pro lidskou spotřebu
a spotřebu zvířaty: živá zvířata, semena, rostliny a přísady obvykle
určené k použití pri přípravě potravin: výrobky obvykle určené
k použití jako doplněk nebo náhražka potravin; a na dodání zboží
a poskytování služeb obvykle určených k použití v zemědělské
produkci, vyjma investiční majetek, jako jsou stroje nebo budovy,
podle bodů 1 a 10 přílohy H uvedené směrnice, a ii) do 31. pro
since 2007 sníženou sazbu daně z přidané hodnoty, která není
nižší než 7 %, na poskytování služeb, které nejsou poskytnuty
v rámci sociální politiky, pro stavbu, renovaci a přestavbu objektů
určených pro bydlení nebo jejich částí, s výjimkou stavebních
materiálů, a pro obytné budovy dodané před jejich prvním
obydlením podle čl. 4 odst. 3 písm. a) uvedené směrnice.

Odchylně od čl. 2 odst. 1 smérnice 92/79/EHS může Polsko odložit
uplatňování celkové minimální spotřební dané z ceny pro konečného
spotřebitele (včetně všech daní) u cigaret nejžádanější cenové kategorie
do 31. prosince 2008 s podmínkou, že během tohoto období Polsko
postupně přiblíží sazby spotřební daně k celkové minimální spotřební
dani stanovené směrnicí.

Aniž je dotčen článek 8 směrnice Rady 92/12/EHS o obecné úpravě,
držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani ('),
mohou členské státy po informování Komise zachovat po dobu, kdy se
uplatňuje výše uvedená odchylka, na cigarety, které smějí být dovezeny
na jejich území z Polska bez dodatečné platby spotřební daně, stejná
množstevní omezení jako ta, která se uplatňují na dovoz ze třetích
zemí. Členské státy, které využijí této možnosti, mohou provádět
nezbytné kontroly s podmínkou, že tyto kontroly nemají vliv na řádné
fungování vnitřního trhu.

3.
31992 L 0081: Směrnice Rady 92/81/EHS ze dne 19. října 1992
o harmonizaci struktury spotřebních daní z minerálních olejů (Úř.
věst. L 316. 31.10.1992, s. 12), naposledy pozměněná:

890
—

CS
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31994 L 0074: směrnicí Rady 94/74/ES ze dne 22.12.1994 (Úř.
věst. L 365, 31.12.1994, s. 46).

Aniž je dotčeno formální rozhodnutí přijaté postupem podle čl. 8 odst.
4 směrnice 92/81/EHS nebo posouzení tohoto opatření podle článku
87 Smlouvy o ES, může Polsko do jednoho roku ode dne přistoupení

23.9.2003

uplatňovat sníženou sazbu spotřební daně z benzínu vyrobeného
s přídavkem bezvodého lihu, plynového oleje s nízkým obsahem síry
a benzínu obsahujícího ethylbutylalkoholether.

(') Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Rady
2000/47/ES (Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 73)

10. S O C I Á L N Í P O L I T I K A A Z A M Ě S T N A N O S T
31989 L 0655: Směrnice Rady 89/655/EHS ze dne 30. listopadu 1989
o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro
používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samo
statná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř.
věst. L 393, 30.12.1989, s. 13), naposledy pozměněná:
—

32001 L 0045: směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/45/
ES ze dne 27.6.2001 (Úř. věst. L 195,19.7.2001, s. 46).

V Polsku nebude směrnice 89/655/EHS uplatňována do 31. prosince
2005 na pracovní zařízení, které bylo instalováno před 31. prosincem
2002.

Ode dne přistoupení až do konce uvedeného období bude Polsko nadá
le Komisi pravidelně poskytovat aktualizované informace o rozvrhu
a opatřeních přijatých k zajištění souladu s touto směrnicí.

11. E N E R G E T I K A
31968 L 0414: Směrnice Rady 68/414/EHS ze dne 20. prosince 1968,
kterou se členským státům EHS ukládá povinnost udržovat minimální
zásoby ropy a/nebo ropných produktů (Úř. věst. L 308, 23.12.1968,
s. 14), naposledy pozměněná:

—

58 dnů ke dni přistoupení;

—

65 dnů k 31. prosinci 2004;

—

31998 L 0093: směrnicí Rady 98/93/ES ze dne 14.12.1998 (Úř.
věst. L 358, 31.12.1998, s. 100).

—

72 dnů k 31. prosinci 2005;

Odchylně od čl. 1 odst. 1 směrnice 68/414/EHS nebude minimální
úroveň zásob ropných produktů uplatňována v Polsku do 31. prosince
2008. Polsko zajistí, aby minimální úroveň zásob ropných produktů
pro každou kategorii ropných produktů uvedenou v článku 2 odpoví
dala následujícím minimálním počtům dnů průměrné denní domácí
spotřeby, jak je vymezena v Čl. 1 odst 1:

—

80 dnů k 31. prosinci 2006;

—

87 dnů k 31. prosinci 2007;

—

90 dnů k 31. prosinci 2008.

12. T E L E K O M U N I K A C E A I N F O R M A Č N Í T E C H N O L O G I E
31997 L 0067 Směrnic^ Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze
dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního
trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby (Úř.
věst L 15, 21.1.1998, s. 14), naposledy pozměněná:
—

32002 L 0039: směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/39/
ES ze dne 10.6.2002 (Úř. věst. L 176, 5.7.2002, s. 21).

Odchylně od čl. 7 odst. 1. druhého pododstavce směrnice 97/67/ES
může Polsko uplatňovat limit hmotnosti 350 g pro vyhrazení služeb
poskytovatelům univerzální služby do 31. prosince 2005. V tomto
období se limit hmotnosti neuplatní, pokud je cena rovna nejméně
trojnásobku veřejného tarifu za zásilku s písemností prvního stupně
hmotnosti nejrychlejší kategorie.

13. Ž I V O T N Í P R O S T Ř E D Í
A. KVALITA O V Z D U Š Í
1.
31994 L 0063: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/
ES ze dne 20. prosince 19.94 o omezování emisí těkavých organických
sloučenin (VOQ vznikajících při skkdování benzinu a při jeho distri
buci od terminálů k čerpacím stanicím (Úř. věst. L 365, 31.12.1994,
s. 24).
Odchylně od článků 3, 4, 5 a 6 a příloh I až III směrnice 94/63/ES se
v Polsku do 31. prosince 2005 neuplatňují požadavky na stávající skla
dovací zařízení v terminálech, na nakládku a vykládku stávajících

mobilních cisteren v terminálech, na stávající mobilní cisterny a na
nakládku a vykládku stávajících skladovacích zařízení na čerpacích sta
nicích. Na terminálech s průchodností vyšší než 150 000 tun za rok se
požadavky na nakládku a vykládku stávajících mobilních cisteren upla
tňují od 1. ledna 2005.

2.
31999 L 0032: Směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna
1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech
a o změně směrnice 93/12/EHS (Úř. věst. L 121,11.5.1999, s. 13).
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Odchylně od čl. 3 odst. 1 směrnice 1999/32/ES se do 31. prosince
2006 v Polsku neuplatňují požadavky na síru obsaženou v těžkých
topných olejích. Od 1. ledna 2005 nebudou na území Polska užívány
těžké topné oleje s obsahem síry přesahujícím 1,00 % hmotnostní
vyráběné Glimarskou rafinérií.

891

—

AC 160 Halony

—

AC 190 Lehká frakce z drcení autovraků

—

AC 200 Organické sloučeniny fosforu

—

AC 230 Halogenové nebo nehalogenové bezvodé destilační zbytky vzniklé při regeneraci organických roz
pouštědel

—

AC 240 Odpady z výroby alifatických halogenovaných
uhlovodíků (např. chlormethanu, dichlorethanu, vinylchloridu, allylchloridu, vinylidenchloridu a epichlorhydrinu)

—

AC 260 Prasečí kejda, fekálie

B. N A K L Á D Á N Í S ODPADY
1.
31993 R 0259: Nanzení Rady (EHS) č. 259/93 ze den 1. února
1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského spole
čenství, do něj a z něj a o její kontrole (Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 1),
naposledy pozměněné:
—

32001 R 2557: nařízením Komise (ES) č. 2557/2001 ze dne
28.12.2001 (Úř. vést. L 349, 31.12.2001, s. 1).

a)

Do 31. prosince 2012 se přeprava odpadů k využití uvedených
v příloze nanzení (EHS) č. 259/93 do Polska oznamuje příslušným
orgánům a tyto odpady se zpracovávají v souladu s články 6, 7
a 8 uvedeného nanzení.

b)

AD.

Odchylné od čl.
odst. 4 nanzení (EHS) č. 259/93 mohou do
31. prosince 2007 vznést příslušné orgány námitky proti přepravě
následujících odpadů k využití do Polska v souladu s důvody
námitky stanovenými v čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení. Na tuto
přepravu se vztahuje článek 10 uvedeného nařízení.

Odpady, které mohou obsahovat anorganické nebo organické
složky:

7

—

GE 010 — GE 020 sklo

—

GH 010 — GH 015 plasty

—

GI 010 — GI 014 papír

—

GK 020 použité pneumatiky

AA.

AB.

Odpady obsahující kovy:
—

AA 090 ex 2804 80 Odpady se zbytky arzenu

—

AA 090 ex 2805 40 Odpady se zbytky rtuti

—

AA 130 Kapaliny z moření kovů

Odpady

obsahující

převážně

anorganické

složky,

které

—

AD 010 Odpady z výroby a přípravy léků a farmaceu
tických výrobků

—

AD 040 Anorganické kyanidy s výjimkou pevných zbytků
s obsahem drahých kovů, které obsahují stopy anorga
nických kyanidů

—

AD 050 Organické kyanidy

—

AD. 060 Odpadní směsi oleje/voda,
emulze

—

AD 070 Odpady z výroby, přípravy a používání inkoustů,
barviv, pigmentů, nátěrových barev, laků, fermeží

—

AD 150 Přírodní organické materiály používané jako fil
trační média (např. biofiltry)

—

AD 160 Komunální odpady/odpady z domácností

uhlovodíky/voda,

mohou obsahovat kovy a organické látky
AC.

S výjimkou skla, papíru a použitých pneumatik může být toto
období prodlouženo nejdéle do 31. prosince 2012 postupem
podle článku 18 směrnice Rady 75/442/EHS (') o odpadech ve
znění směrnice 91/156/EHS ( ).

Odpady obsahující převážně organické složky, které mohou
obsahovat kovy a anorganické látky:

2

—

AC 040 Kaly z olovnatého benzinu

—

AC 050 Teplonosné kapaliny

—

AC 060 Hydraulické kapaliny

—

AC 070 Brzdové kapaliny

—

AC 080 Nemrznoucí kapaliny

—

AC 110 Fenoly a sloučeniny fenolu, včetně chlorovaných
fenolů ve formě kapalin nebo kalů

—

AC 120 Polychlorované naftaleny

—

AC 150 Chlorfluoruhlovodíky

c)

Odchylně od čl. 7 odst. 4 nanzení (EHS) č. 259/93 mohou do
31. prosince 2012 vznést příslušné orgány námitky proti přepravě
odpadů k využití uvedených v příloze IV uvedeného nařízení
a přepravě odpadů k využití neuvedených v přílohách nařízení do
Polska v souladu s důvody námitky stanovenými v čl. 4 odst. 3
nařízení (EHS) č. 259/93.

d)

Odchylné od čl. 7 odst. 4 nařízení (EHS) č. 259/93 vznesou
příslušné orgány námitky proti přepravě odpadů k využití uve
dených v přílohách II, III a IV nařízení a přepravě odpadů
k využití neuvedených v těchto přílohách určeným pro zařízení,
na které se vztahuje dočasná odchylka od některých ustanovení
směrnice 96/61/ES ( ) o integrované prevenci a omezování zne
čištění během období, po které je dočasná odchylka uplatňována
pro zařízení v místě určení.
3
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2.
31994 L 0062: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/
ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Úř.
věst. L 365. 31.12.1994. s. 10).

—

Odchylně od čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 94/62/ES dosáhne
Polsko cílů využití a recyklace následujících obalových materiálů do
31. prosince 2007 v souladu s těmito přechodnými a l i :

Toto ustanovení se nevztahuje na nebezpečný ani průmyslový odpad.

—

recyklace plastů: 10 % hmotnosti ke dni přistoupení, 14 % pro rok
2004 a nejméně 15 % pro rok 2005;

—

recyklace kovů: 11 % hmotnosti ke dni přistoupení, 14% pro rok
2004 a nejméně 15 % pro rok 2005;

—

celková míra využití: 32 % hmotnosti ke dni přistoupení, 32 % pro
rok 2004, 37 % pro rok 2005 a 43 % pro rok 2006.

do 31. prosince 2011: 1 2 0 0 000 tun uložených na skládkách,
které nejsou v souladu s uvedenou směrnicí, tj. 10 % celkových
11 700 000 tun uložených na skládkách.

Polsko předloží Komisi do 30. června každého roku, počínaje rokem
přistoupení, • zprávu o postupném provádění uvedené směrnice
a o dosahování těchto střednědobých cílů.

C. JAKOST VOD

1.
31982 L 0176: Směrnice Rady 82/176/EHS ze dne 22. března
1982 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění rtuti
z průmyslu elektrolýzy alkalických chloridů (Úř. věst. L 81, 27.3.1982,
s. 29), naposledy pozměněná:

3.
31999 L 0031: Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna
1999 o skládkách odpadů (Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1).

—

Odchylně od čl. 14 odst. c) a bodů 2, 3. 4 a 6 přílohy I směrnice
1999/31/ES a aniž je dotčena směrnice Rady 75/442/EHS o odpa
dech (*) a směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech ( ), se
v Polsku do 1. července 2012 neuplatňují požadavky týkající se kon
troly vod a řízení výluhu, ochrany půdy a vod, kontroly plynů a stabi
lity na obecní skládky s výhradou těchto střednědobých cílů:

31983 L 0513: Směrnice Rady 83/513/EHS ze dne 26. září 1983
o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění kadmia (Úř.
věst. L 291, 24.10.1983, s. 1), naposledy pozměněná:

5

—

31991 L 0692: směrnicí Rady 91/692/EHS ze dne 23.12.1991 (Úř.
věst. L 377, 31.12.1991, s. 48);

31991 L 0692: směrnicí Rady 91/692/EHS ze dne 23.12.1991 (Úř.
věst. L 3 7 7 . 31.12.1991, s. 48);

—

—

ke dni přistoupení: 11 200 000 tun uložených na skládkách, které
nejsou v souladu s uvedenou směrnicí, tj. 85 % celkových
13 200 000 tun uložených na skládkách,

do 31. prosince 2004: 10 300 000 tun uložených na skládkách,
které nejsou v souladu s uvedenou směrnicí, tj. 77,5 % celkových
13 300 000 tun uložených na skládkách.

—

do 31. prosince 2005: 9 350 000 tun uložených na skládkách,
které nejsou v souladu s uvedenou směrnicí, tj. 70 % celkových
13 350 000 tun uložených na skládkách,

—

do 31. prosince 2006: 7 900 000 tun uložených na skládkách,
které nejsou v souladu s uvedenou směrnicí, tj. 59 % celkových
13 400 000 tun uložených na skládkách,

—

do 31. prosince 2007: 4 600 000 tun uložených na skládkách,
které nejsou v souladu s uvedenou směrnicí, tj. 36 % celkových
12 800 000 tun uložených na skládkách.

—

do 31. prosince 2008: 4 000 000 tun uložených na skládkách,
které nejsou v souladu s uvedenou směrnicí, tj. 32 % celkových
12 500 000 tun uložených na skládkách,

—

do 31. prosince 2009: 3 200 000 tun uložených na skládkách,
které nejsou v souladu s uvedenou směrnicí, tj. 2 6 % celkových
12 200 000 tun uložených na skládkách,

31984 L 0156: Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984
o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění rtuti z jiných
průmyslových oborů, než je elektrolýza alkalických chloridů (Úř. věst.
L 74, 17.3.1984, s. 49). naposledy pozměněná:

—

31991 L 0692: směrnicí Rady 91/692/EHS ze dne 23.12.1991 (Úř.
věst. L 377. 31.12.1991. s. 48);

31986 L 0280: Směrnice Rady 86/280/EHS ze dne 12. června 1986
o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění některých
nebezpečných látek uvedených v seznamu I přílohy směrnice 76/464/
EHS (Úř. věst. L 181, 4.7.1986. s. 16), naposledy pozměněná:

—

31991 L 0692: směrnicí Rady 91/692/EHS ze dne 23.12.1991 (Úř.
věst. L 377, 31.12.1991, s. 48).

Odchylně od článku 3 a přílohy I směrnice 82/176/EHS, článku 3
a přílohy I směrnice 83/513/EHS, článku 3 a přílohy I směrnice 84/
156/EHS a článku 3 a přílohy II směrnice 86/280/EHS se v Polsku do
31. prosince 2007 neuplatňují mezní hodnoty pro vypouštění do vod
uvedených v článku 1 směrnice 76/464/EHS ( ) o znečišťování
některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí
Společenství. Mezní hodnoty stanovené v příloze II směrnice 86/280/
EHS, ve znění pozdějších předpisů, pro DDT, aldrin, dieldrin, endrin
a isodrin se uplatňují ode dne přistoupení.
6

—

do 31. prosince 2010: 2 000 000 tun uložených na skládkách,
které nejsou v souladu s uvedenou směrnicí, tj. 17 % celkových
12 000 000 tun uložených na skládkách,

2.
31991 L 0271: Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května
1991 o čištění městských odpadních vod (Úř. věst. L 135, 30.5.1991,
s. 40), ve znění:

—

31998 L 0015: Směrnice Komise 98/15/ES ze dne 27.2.1998 (Úř.
věst. L 67, 7.3.1998, s. 29).
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a)

Odchylné od článků 3 a 4. čl. 5 odst. 2 a článku 7 směrnice
91/2^1/EHS se v Polsku do 31. prosince 2015 plně neuplatňují
požadavky na stokové soustavy a čištění městských odpadních vod
v souladu s těmito přechodnými cíli:
—

—

—

do 31. prosince 2005 bude souladu s uvedenou směrnicí
dosaženo pro 674 aglomerací, které představují 69 96 celko
vého biologicKv odbouratelného znečištění,
do 31. prosince 2010 bude souladu s uvedenou směrnicí
dosaženo pro 1069 aglomerací, které představují 86 % celko
vého biologic.<y odbouratelného znečištění,
do 31. prosince 2013 bude souladu s uvedenou směrnicí
dosaženo pro 1165 aglomerací, které představují 91 % celko
vého biologicky odbouratelného znečištění.

b)

893

Odchylně od článku 13 směrnice 91/271/EHS se v Polsku do
31. prosince 2010 neuplatňují požadavky na biologicky odbouratelné průmyslové odpadní vody v souladu s uvedenou níže tabul
kou:

(') Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39. Směrnice naposledy pozměněná
nutím Komise 96/350/EHS (Úř. věst. L 135. 6.6.1996, s. 32).
( ) Úř. věst. L 78, 9.9.1996, s. 32.
(') Úř. vést. L 275, 10.10.1996, s. 26.
( ) Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39. Směrnice naposledy pozměněná
nutím Komise 96/350/ES (Úř. věst. L 135. 6.6.1996. s. 32).
(') Úř. věst. L 377. 31.12.1991, s. 20. Směrnice naposledy pozměněná
94/31/ES (Úř. vést. L 168. 2.7.1994, s. 28).
(*) Úř. věst L 129, 18.5.1976, s. 23. Smérnice napusledv pozměněná
2000/60/ES (Úř. vést. L 327. 22.12.2000. s. 1).
2

4

Odhad organického znečištění v PE v odpadních vodách
vypouštěných do čistíren odpadních vod
Obor č.

Název oboru
Celkem

Včetně PE vypouštěných z čis
tíren odpadních vod minimálně
s biologickou nebo odpovídající
úpravou

1

Zpracování mléka

801 200

600 000

2

Výroba ovocných a zeleni
nových výrobků včetně
zpracování brambor

500 000

450 000

Vyrobfl nápojů

183 300

144 000

230 160

108 240

0

0

1 714 660

1 302 240

4

včetně

piva:

3

Výroba a stáčení nealkoho
lických nápojů

6

Pivovary

i

Výroba alkoholu a alkoho
lických nápojů

10

Sladovny

5

11

Masný průmysl

Průmysl zpracování ryb

Celkem

rozhod

rozhod
směrnicí
směrnicí

CS
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D. KONTROLA PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A ŘÍZENÍ RIZIK

20. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., Ostrowiec Šwietokrzyski

1.
31996 L 0061: Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996
o integrované prevenci a omezování znečištění (Úř. věst. L 257,
10.10.1996, s. 26).

21. Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., W b c lawek

a)

Odchylně od čL 5 odst. 1 směrnice Rady 96/61/ES se v Polsku do
31. prosince 2010 požadavky na údělem povolení pro stávající
zařízení neuplatňují pro následující zařízení, pokud jde o povin
nost provozovat tato zařízení v souladu s mezními hodnotami
emisí, odpovídajícími ukazateli a . technickými opatřeními
založenými na nejlepších dostupných technikách podle čl. 9 odst.
3 a 4. Plně koordinovaná povolení pro tato zařízení budou vydána
před 30. říjnem 2007 a budou obsahovat individuálně závazné
harmonogramy pro dosazení plného souladu. Tato povolení zajistí
dodržování obecných zásad pro hlavní povinnosti provozovatelů
stanovených v článku 3 uvedené směrnice do 30. října 2007.

22. Mifama S.A., Mikolów
23. MPEC Sp. z o.o., Leszno
24. MPGK Wbdawa, Wkxlawa
25. MZEC Sp. z o.o., Chojnice
26. Nadwišlaňska Spólka Energetyczna Sp. z o.o., Bieruň
27. PEC Sp. z o.o., jarocin

Energetika, kategorie 1.1 přílohy I směrnice 96/61/ES: spalovací
zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW

1.

Aspra-Sefako S.A, Šedziszów

2.

Carbon Black Polska Sp. z o.o., Jaslo

3.

Cieplownia „Bielszowice", Ruda Šlaska

28. Przedsiebiorstwo Energetyczne Megawat
Debieňsko, Czerwionka — Leszczyny

Sp.

z

o.o.

Z-l

29. Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej, Katowice
30. Przedsiebiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.o. Zaklad
Z-2 Knurów, Czerwionka — Leszczyny
31. Przedsiebiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.o. Zaklad
Z-3 Szczyglowice, Czerwionka — Leszczyny

4.

Qeplownia „Mikoiaj", Ruda Šlaska

5.

Geplownia „Nowy Wirek", Ruda Šlaska

6.

Geplownia C II Spóldziebii Mieszkaniowej „Šwit", Elk

7.

Cieplownia Huty CEDLER S.A., Sosnowiec

8.

Cieplownia KAZIMIERZ (ZEC w Katowicach), Katowite

35. Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej, Oborniki

9.

Geplownia NIWKA (ZEC w Katowicach), Katowice

36. Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Elku, Elk

10. COWiK Bartoszyce Sp. z o.o. — kotlownia rejonowa, Bartoszyce

11. Dolnoslaski Zaklad Termoenergetyczny S.A., Dzieržoniów

12. Elektrocieplowniaj Bydgoszcz I, Bydgoszcz

32. Przedsiebiorstwo Energetyczne
Czestochowa

Systémy Cieplownicze

S.A.,

33. Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo" Sp. z o.o.,
Legionowo
34. Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej, Hajnówka

37. Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Puhusk

*

38. Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Goleniowie Sp. z o.o.,
Goleniów
39. Przedsiebiorstwo Wielobranžowe ATEX Sp. z o.o., Zamošc
40. RSW S.A. — Cieplownia Ignacy, Rybník

13. Elektrocieplowniá GIGA Sp. z o.o., Šwidnik
41. RSW S.A. — Cieplownia Jankowice, Rybník
14. Elektrocieplowniá Gorlice, Gorlice
42. RSW S.A. — Cieplownia Rymer, Rybnik
15. Elektrocieplowniá WSK Rzeszów, Rzeszów
43. RSW S.A. Elektrocieplowniá Chwalowice, Rybnik
16. Elektrocieplowniá Zdunska Wola Sp. z o.o., Zduňska Wola

17. ENERGOPON Spi z o.o., Poniatowa

44. Spóldzielnia Mieszkaniowa „Zazamcze", Wtoclawek
45. VT ENERGO Sp. z o.o., Dobré Miasto

18. Komunálně Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej, Bydgoszcz

46. Zaklad Energetyczny Czestochowa S.A., Czestochowa

19. Kotlownia Miejska w Myszkowie, Myszków

47. Zaklad Energetyczny w Sokolowie Podlaskim, Sokolów Podlaski
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54. Základy Tworzyw Sztucznych Gamrat w Jašle, Jaslo

49. Zaklad Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Boleslawiec
50. Zaklad Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.. Nowy Dwór Mazowiecki

55. Zaklad Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Tczew

51. Zaklad Gospodarki Cieplowniczej Sp. z o.o., Tomaszów Mazo
wiecki
52. Zaklad Produkcji Ciepla Zory, Zory

Nakládání s odpady, kategorie 5.4 přílohy I směrnice 96/61/ES:
skládky, které přijímají více než 10 t denně nebo mají celkovou
kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou skládek inertního odpadu

53. Základy Energetyki Cieplnej, Katowice

Poř. č.

Kategorie podle
přílohy 1
směrnice

Vojvodství

Obec

Město/vesnice

1

5.4

Dolnošlaskie

Syców

Syców

2

5.4

Dolnošlaskie

Žarów

Žarów

3

5.4

Dolnošlaskie

Chojnów

Biala

4

5.4

' Dolnošlaskie

Mirsk

Mirsk

5

5.4

Dolnošlaskie

Lwówek Šlaski

Plóczki Dolně

6

5.4

Dolnošlaskie

Wiazów

St. Wiazów

t

5.4

Dolnošlaskie

Osiecznica

Swietoszów

8

5.4

Dolnošlaskie

9

5.4

Dolnošlaskie

Bystrzyca Klodzka

Bystrzyca Klodzka

10

5.4

Dolnošlaskie

Ziebice

Ziebice

11

5.4

Dolnošlaskie

Strzelin

Wawolnica

12

5.4

Kujawsko-Pomorskie

Golub — Dobrzyrí

Bialkowo

13

5.4

Kujawsko-Pomorskie

Sepólno Krajeňskie

Wbšciborek

14

5.4

Kujawsko-Pomorskie

Chehnno

Osnowo

15

5.4

Kujawsko-Pomorskie

Tuchola

Bladowo

16

5.4

Kujawsko-Pomorskie

Pielgrzymka

Pielgrzymka

17

5.4

Lubelskie

Parczew

Królewski Dwór

18

5.4

Lubelskie

Terespol

Lebiedziew

19

5.4

Lubelskie

Ryki

Ryki

20

5.4

Lubelskie

Kurów

Szumów

21

5.4

Lubelskie

Wlodawa

Wtodawa

22

5.4

Lubelskie

Hrubieszów

Hrubieszów

23

5.4

Lubelskie

Krasnystaw

Wincentów

24

5.4

Lubuskie

Shibice

Kunowice

Ladek —

Zdroj

Ladek —

Zdroj
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Poř. č.

Kategorie podle
přílohy I

23.9.2003

Vojvodství

Obec

Město/vesnice

směrnice
25

5.4

Lubuskie

Lubsko

Lubsko

26

5.4

Lubuskie

Zary

Sieniawa Žarska

27

5.4

Lubuskie

Kožuchów

Stypulów

28

5.4

Lubuskie

Ilowa

Czyžówek

29

5.4

Lubuskie

Nowogród Bobrzaňski

Klepin

30

5.4

Lódzkie

Rawa Mazowiecka

Pukinin

31

5.4

tódzkie

Dzialoszyn

Dzialoszyn

32

5.4

Malopolskie

Slopnice

Slopnice Szlacheckie

33

5.4

Malopolskie

Proszowice

Žebocin

34

5.4

Mazowieckie

Thiszcz

Wólka Kozlowska

35

5.4

Mazowieckie

Mszczonów

Marków Swinice

36

5.4

Mazowieckie

Bialobrzegi

Sucha

37

5.4

Mazowieckie

Radziejowice

Krzyžówka

38

5.4

Mazowieckie

Teresin

Topolowa

39

5.4

Mazowieckie

Ptoňsk

Dalanówek

40

5.4

Mazowieckie

Žuromin

Brudnice

41

5.4

Opolskie

Namystów

Ziemieiowice

42

5.4

Opolskie

Kietrz

Dzierzyslaw

43

5.4

Opolskie

Lubniany

Kepa

44

5.4

Opolskie

Zawadzkie

Kielcza

45

5.4

Opolskie

Glogówek

Nowe Kotkowice —
Rozlochów

46

5.4

Opolskie

Komprachcice

Domecko

47

5.4

Opolskie

Paczków

Uježdziec

48

5.4

Opolskie

Olesno

Šwiercze

49

5.4

Opolskie

Lešnica

Lešnica

50

5.4

Podlaskie

Moňki

Šwierzbienie

51

5.4

Podlaskie

Wysokie. Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

52

5.4

Podlaskie

Suwalki

Sobolewo

53

5.4

Podlaskie

Zambrów

Czerwony Bór

54

5.4

Podlaskie

Sejny

Konstatynówka

•
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Poř. č.

Kategorie podle
přílohy I
směrnice

Vojvodství

Obec

Město/vesnice

55

5.4

Pomorskie

Bytów

Sieržno

56

5.4

Pomorskie

Czarne

Nadziejewo

57

5.4

Pomorskie

Miastko

Gatka

58

5.4

Pomorskie

Czhichów

Kierpin

59

5.4

Pomorskie

Pelpin

Ropuchy

60

5.4

Pomorskie

Wicko

Lučin

61

5.4

Pomorskie

Sztum

Nowa Wieš

62

5.4

Šlaskie

Wilkowice

Wilkowice

63

5.4

Šlaskie

Krzyžanowice

Tworków

64

5.4

Swietokrzyskie

Matogoszcz

Mieronice

65

5.4

Šwiftokrzyskie

Ožarów

Julianów

66

5.4

Swietokrzyskie

Polaniec

Luszyca

67

5.4

Swietokrzyskie

Busko Zdroj

Dobrowoda

68

5.4

Swietokrzyskie

Wtoszczowa

Wtoszczowa „Kepny tug"

69

5.4

Swietokrzyskie

Strawczyn

Promnik

70

5.4

Wamiňsko-Mazurskie

Mikolajki

Zehvajji

71

5.4

Wamiňsko-Mazurskie

Dzialdowo

Zakrzewo

72

5.4

Wamiňsko-Mazurskie

Paslek

Paslek

73

5.4

Warmiňsko-Mazurskie

Biskupiec

Adamowo

74

5.4

Warmiňsko-Mazurskie

Reszel

Worplawki

75

5.4

Warrrúnsko-Mazurskie

76

5.4

Warmiňsko-Mazurskie

Ryn

Knis

77

5.4

Warmiňsko-Mazurskie

Reszel

Pudwagi

78

5.4

Wielkopolskie

Grodzisk W l k p .

Czarna Wieš

79

5.4

Wielkopolskie

Zlotów

Miedzyblocie

80

5.4

Wielkopolskie

Rogožno

Studzeniec

81

5.4

Wielkopolskie

Trzcianka

Trzcianka

82

5.4

Wielkopolskie

Gostyň

Dalabuszki

83

5.4

Wielkopolskie

Opalenica

Jastrzebniki

84

5.4

Wielkopolskie

Ostrzeszów

Ostrzeszów

Lidzbark Warmiňski
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Poř. č.

Kategorie podle
přílohy I
směrnice

Vojvodství

Obec

Město/vesnice

85

5.4

Wielkopolskie

Jutrosin

jutrosin

86

5.4

Zachodniopomorskie

Slawno

Gwiazdowo

87

5.4

Zachodniopomorskie

Šwidwin

Šwidwinek 2

88

5.4

Zachodniopomorskie

Gryfice

Smolecin

89

5.4

Zachodniopomorskie

Dziwnów

Miedzywodzie

90

5.4

Zachodniopomorskie

Drawsko Pomorskie

Mielenko Drawskie

91

5.4

Zachodniopomorskie

Marianowo

Marianowo

b)

Odchylně od čl. 5 odst 1 směrnice Rady 96/61/ES se v Polsku požadavky na udělení povolení pro stávající zařízení
neuplatňují pro následující zařízení do dne uvedeného pro každé zařízení, pokud jde o povinnost provozovat tato
zařízení v souladu s mezními hodnotami emisí, odpovídajícími ukazateli a technickými opatřeními založenými na
nejlepáích dostupných technikách podle čl. 9 odst. 3 a 4. Plně koordinovaná povolení pro tato zařízení budou
vydána před 30. říjnem 2007 a budou obsahovat individuálně závazné harmonogramy pro dosažení plného sou
ladu. Tato povolení zajistí dodržování obecných zásad pro hlavní povinnosti provozovatelů stanovených v článku 3
uvedené směrnice do 30. října 2007.

1.

Základy Chemiczne „Wizów S.A",

Boleshvwiec Šlaski

do 30.6.2010

2.

„ENERGOTOR-TORUN S A "

do 30.6.2010

3.

Zespói Elektrocieplowni „Bydgoszcz S.A. EC II"

do 31.12.2010

4.

Zespól Elektrocieplowni .Bydgoszcz S.A. EC I"

do 31.12.2010

5.

Základy Chemiczne „Nitro-Chem S.A.", Bydgoszcz

do 31.12.2010

6.

Základy Chemiczne „Organika-Zachem", Bydgoszcz

do 31.12.2010

7.

Inowrocbwskie Základy Chemiczne „Soda Matwy S.A."

do 31.12.2010

8.

janikowskie Základy Sodowe „Janikosoda S.A."

do 31.12.2010

9.

Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania, Wysypisko Miejskie, Toruň

do 31.12.2009

10.

ELANA S.A., Toruri

do 30.6.2010

11.

Spólka Pracownicza Rolmil Mileszewy „Rolmil Sp. z o.o.", Jablonowo
Pomorskie

do 31.12.2010

12.

teczyriska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance, Puchaczów

do 31.12.2010

13.

MEGATEM EC Lublin

do 31.12.2010

14.

Spótdzielnia Pracy Chemików XENON Zaklad w Rabieniu

do 31.12.2010

15.

Tomaszowskie Základy Drobiarskie „ROLDROB" S.A., Tomaszów Mazowiecki

do 31.12.2010

16.

Kumowskie Základy Drobiarskie EXDROB S.A. w Kutnie

do 31.12.2010

17.

Huta im. T. Sendzimira S.A. w Krakowie - Piece koksownicze

do 31.12.2010

18.

Przedsiebiorstwo Materiatów Ogniotrwah/ch, Kraków

do 31.12.2010

19.

Cementownia Nowa Huta S.A., Kraków

do 31.12.2010

20.

Boleslaw- Recycling w Bukownie

do 31.12.2010

21.

Elektrocieplownia Pruszków I (Elektrocieplownie Warszawskie S.A.),
Pruszków

do 31.12.2010

22.

Cieplownia Wola (Elektrocieplownie Warszawskie S.A.), Warszawa

do 31.12.2010

23.

URSUS — MEDIA Sp. z o.o., Warszawa

do 31.12.2010

24.

KERAMZYT Przedsiebiorstwo Kruszyw Lekkich Sp. z o.o., Mszczonów

do 30.11.2010
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25.

Metsa Tissue S.A. (bývalé Warszawskie Základy Papiernicze w Konstancinie Jeziornej), Konstantin Jeziorna

do 31.12.2009

26.

Reckitt Benckiser (Poland) S.A., Dwór Mazowiecki

do 31.12.2010

27.

Tarchomiňskie Základy Farmaceutyczne POLEA S.A., Warszawa

do 31.12.2010

28.

Elektrownia Blachownia, Kedzierzyn Kozle

do 31.12.2010

29.

Pohidniowe Základy Rafineryjne NAFTOPOL S.A. — Oddzial w Kedzie
rzyn Kozle

do 31.12.2009

30.

Huta „Andrzej", Zawadzkie

do 31.12.2010

31.

Huta Malapanew w Ozimku - nyní: Matapanew Základy Odlewnicze Sp.
z o.o.

do 31.12.2010

32.

Visteon Corporation — Visteon Poland S.A., Praszka

do 31.12.2010

33.

Základy Azotowe „Kedzierzyn" S.A., Kedzierzyn - Kozle

do 31.12.2010

34.

Petro Carbo Chem S.A. - rozdělená do dvou společností: „Syntéza" S.A.,
Zaklad Kedzierzyn-Kožle

do 30.6.2010

35.

Zaklad Utylizacyjny WEGRY, Wegry

do 31.12.2010

36.

Opolskie Základy Drobiarskie Continental Grain Company S.A., Opole

do 31.12.2009

37.

Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe „Ferma-Pol" Sp. z o.o. w Zalesiu

do 31.12.2010

38.

Zaklad UsKig Technicznych FASTY Sp. z o.o., Biah/stok

do 31.12.2010

39.

Zaklad Produkcji Pasz „KEMOS", Suwaiki

do 31.12.2010

40.

Przedsiebiorstwo Transportowe NECKO Sp. z o.o.. Augustów

do 31.12.2010

41.

Zaklad Utylizacji Sp. z o.o., Gdaňsk

do 31.12.2010

42.

POLDANOR S.A., Przechlewo

do 31.12.2010

43.

Elektrocieplownia ZABRZE, Zabrze

do 31.12.2010

44.

Elektrownia EC1, Bielsko - Biala

do 31.12.2010

45.

Elektrocieplownia SZOMBIERKI, Bytom

do 31.12.2010

46.

Huta CZESTOCHOWA

do 31.12.2010

47.

Kombinát Koksowniczy „Zabrze"-Koksownia Debieňsko, Czerwionka —
Leszczyny

do 31.12.2009

48.

KK ZABRZE S.A. Koksownia RADLIN. Radlin

do 31.12.2009

49.

KK ZABRZE S.A. Koksownia JADWIGA, Zabrze

do 31.12.2009

50.

Huta Batory S. A., Chorzów

do 31.12.2010

51.

Huta JEDNOŠČ, Siemianowice Šlaskie

do 31.12.2010

52.

Základy Mechaniczne BYTOM, Bytom

do 31.12.2010

53.

Huta Laziska S.A., Laziska Górne

do 31.12.2010

54.

Kombinát Koksochemiczny ZABRZE S A - Zaklad Destylacji Smoly,
Zabrze

do 31.12.2010

55.

POLIFARB Cieszyn - Wroclaw, Oddzial Cieszyn

do 31.12.2009

56.

Základy Chemiczne ORGANIKA-AZOT S A , Jaworzno

do 31.12.2010

57.

AGROB EKO, Zabrze

do 31.12.2010

58.

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej, Šwietochlowice

do 31.12.2010

59.

INDYKPOL S A , Olsztyn

do 31.12.2010

60.

Gospodarstwo Robe Skarbu Paňstwa Raszewy, Žerków

do 31.12.2010

61.

Gospodarstwo Spóldzielcze AGROFIRMA, Wroniawy

do 31.12.2010

62.

Kombinát rolniczo-przemyslowy „Manieczki" Sp. z o.o., Brodnica

do 31.12.2010

63.

Osrodek Hodowli Zarodowej „Garzyn" Sp. z o.o., Krzemieniewo

do 31.12.2010

64.

AGRO-MEAT. Koszalin

do 31.12.2010

65.

Spóldzielnia AGROFIRMA Witkowo, Stargard Szczeciňski

do 31.12.2010

66.

Instytut Zootechniki - ferma Kolbacz, Staré Czarnowo

do 31.12.2010
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2.
32001 L 0080: Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých zne
čišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení (Úř. věst.
L 309, 27.11.2001, s. 1).

a)

Odchylně od čl. 4 odst. 3 a části A příloh III a P7 směrnice
2001/80/ES se nejpozději do 31. prosince 2015 mezní hodnoty
emisí pro oxid siřičitý, oxidy dusíku a tuhé znečišťující látky neu
platňují pro tato spalovací zařízení:

1.

EL. BEtCHATÓW, 2 elektrárenské kotle BB-1150

2.

EL. TURÓW, 1 elektrárenský kotel OP 650 b - 2012, 1 elek
trárenský kotel OP 650 b - 2013

3.

EL. KOZIENICE, 5 elektrárenských kodů OP-650

4.

EL. DOLNA ODRA, 1 elektrárenský kotel OP-650

5.

El. POMORZANY, 2 elektrárenské kotle Benson
1 elektrárenský kotel WP - 120

23.9.2003

17. Elektrocieplowniá nr 4, tódž, 4 elektrárenské kotle WP 120

18. KOGENERACJA S.A., Wroclaw, Elektrocieplowniá Czechnica,
4 elektrárenské kotle OP 130

19. KOGENERACJA S.A., Wroclaw, Elektrocieplowniá Wroclaw,
2 elektrárenské kotle OP 430, 1 elektrárenský kotel WP 70,
1 elektrárenský kotel WP 120

20. Elektrocieplownie Wybrzeže S.A., Elektrocieplowniá Gdaňská,
2 elektrárenské kotle OP 70C, 1 elektrárenský kotel OP 230
— 2012,1 elektrárenský kotel OP 230

21. Elektrocieplownie Wybrzeže S.A., Elektrocieplowniá Gdyňska,
1 elektrárenský kotel WP 120

22. Zespól Elektrocieplowni Bydgoszcz S.A.,
Bydgoszcz II, 2 elektrárenské kotle OP 230

Elektrocieplowniá

OP-206,
23. Elektrocieplowniá Biah/stok S.A., 2 elektrárenské kotle OP
140, 1 elektrárenský kotel OP 230

6.

EL. SZCZECIN, 2 elektrárenské kode OP-130

7.

Elektrownia im. T. Kosciuszki S.A. w Polárku, 2 elektrárenské
kotle EP-650

24. Elektrocieplowniá Zabrze S.A., 2 elektrárenské kotle WP 120

25. Elektrocieplowniá Bedzin S.A., 2 elektrárenské kotle OP 140
8.

Elektrownia Rybnik S.A., 3 elektrárenské kotle OP-650
26. Elektrocieplowniá Gorzów S.A., 2 elektrárenské kotle OP 140

9.

Zespól Elektrcfwni Ostroleka S.A.,
2 elektrárenské kode OP-650

EL. OSTROL^KA

„B"
27. Elektrocieplowniá Elbl^g S.A., 3 elektrárenské kotle OP 130,
1 elektrárenský kotel WP 120

10. Pohidniowy Koncern Energetyczny S.A., Elektrownia „Lagisza",
3 elektrárenské'kotle OP-38Ok
28. Elektrocieplowniá Toruň S.A., 2 elektrárenské kotle WP 120
11. Elektrownia „Skawina" S.A., 4 elektrárenské kode OP-230,
2 elektrárenské kotle OP-210

12. Elektrownia „Stalowa Wola" S.A., 4 elektrárenské kode OP150, 2 elektrárenské kode OP-380k

29. EC Lublin Wrotków, 2 elektrárenské kotle WP 70

30. Zaklad Elektrocieplowni, Polskiego Koncernu Naftowego
„Orlen" S.A., 1 elektrárenský kotel OO-220, 3 elektrárenské
kotle OO-320, 4 elektrárenské kotle OO-420

13. Elektrocieplownie Warszawskie S.A., EC ^iekierki", 2 elektrá
renské kotle OP-230, 1 elektrárenský kotel OP-380, 3 elektrá
renské kotle OP-430, 1 elektrárenský kotel WP-200, 3 elektrá
renské kotle WP-120

31. Energetyka Dwory Sp. z o.o., 1 elektrárenský kotel OP-140
2012

14. Elektrocieplownie Warszawskie S.A., EC „Žeraň", 5 elektrá
renských kotlů OP 230, 4 elektrárenské kotle WP 120

32. EC ANWIL S.A, Wtoclawek, 1 elektrárenský kotel OO-230,
2 elektrárenské kotle OO-260

15. Elektrocieplowniá nr 2, Lodž, 1 elektrárenský kotel OP 130,
1 elektrárenský kotel OP 130 — 2014, 1 elektrárenský kotel
OP 140

33. Základy Azotowe „PULAWY" S.A., Zaklad Elektrocieplowni.
Pulawy, 2 elektrárenské kode OP-215

16. Elektrocieplowniá nr 3, Lodž, 1 elektrárenský kotel OP 230,
1 elektrárenský kotel OP 230 — 2014

34. HUTA IM. T. SENDZIMIRA S.A., 4 elektrárenské kotle TP230, 1 elektrárenský kotel OP-230
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35. EC RAFINERII GDANSKIEJ, 2 elektrárenské kotle OOP-160

15. Elektrocieplownia „Kraków" S.A., 2 elektrárenské kotle BC-90,
2 elektrárenské kotle BC-100, 4 elektrárenské kotle WP 120

36. EC II Elana S.A.. Toruri, 4 elektrárenské kotle OO-120

16. Elektrocieplownie Wybrzeže S.A., Elektrocieplownia Gdyňska,
2 elektrárenské kotle OP 230

Během tohoto přechodného období nesmějí emise oxidu siřičitého
ze všech spalovacích zařízení podle směrnice 2001/80/ES překro
čit tyto mezní hodnoty:

b)

—

2008: 454 000 t/rok

—

2010: 426 000 t/rok

—

2012: 358 000 t/rok

901

17. Zespól Elektrocieplowni Bydgoszcz S.A., Elektrocieplownia
Bydgoszcz II, 2 elektrárenské kotle OP 23018. Zespól Elektrocieplowni Poznaňskich S.A., EC II Poznaň Karo
lin, 2 elektrárenské kotle OP 140, 2 elektrárenské kotle OP
430

19. EC Nowa Sp. z o.o., Dabrowa Górnicza, 1 elektrárenský kotel
OPG-230, 4 elektrárenské kotle OPG-230, 1 elektrárenský
kotel OPG-430

20. Základy Azotowe „PULAWY" S.A.. Zaklad Elektrocieplowni,
Pulawy, 3 elektrárenské kotle OP-215

Odchylně od čl. 4 odst. 3 a části A přílohy VI směrnice 2001/80/
ES se do 31. prosince 2017 mezní hodnoty emisí pro oxidy
dusíku, použitelné od 1. ledna 2016 pro spalovací zařízení o jme
novitém tepelném příkonu větším než 500 MW, neuplatňují pro
tato spalovací zařízení:

21. INTERNATIONAL PAPER-KWIDZYN
tyczny, 4 elektrárenské kotle OP-140

1.

Zespól Elektrowni PAK. EL. ADAMÓW, 3 elektrárenské kotle
OP 380 b. 2 elektrárenské kotle OP 380 b

2.

EL. KOZIENICE. 3 elektrárenské kotle OP-650, 2 elektrárenské
kotle AP-1650

—

2008: 254 000 t/rok

3.

EL. DOLNA ODRA. 5 elektrárenských kotlů OP-650

—

2010: 251 000 t/rók

4.

Elektrownia im T. Košciuszki S.A., Potaniec, 6 elektrárenských
kotlů EP-650

—

2012: 239 000 t/rok

5.

Elektrownia Ryonik S.A., 5 elektrárenských kotlů OP-650

6.

Zespól Elektrowni Ostroleka S.A, EL. OSTROLE.KA „B", 1 elek
trárenský kotel OP-650

7.

Pohidniowy Koncern Energetyczny S.A., Elektrownia Jaworzno
III. 6 elektrárenských kotlů OP-650

S.A.,

Wydzial Energe

Během tohoto přechodného období nesmějí emise oxidů dusíku ze
všech spalovacích zařízení podle směrnice 2001/80/ES překročit
tyto mezní hodnoty:

c)

Odchylně od čl. 4 odst. 3 a části A přílohy VII směrnice 2001/80/
ES se do 31. prosince 2017 mezní hodnoty emisí pro tuhé zne
čišťující látky neuplatňují pro emise tuhých znečišťujících látek
z těchto obecních tepláren:

1.

Cieplownia Miejska Lomža. 3 vodní kotle WR-25

2.

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spólka z o.o.,
Cieplownia „Zatorze", Leszno, 3 vodní kotle WR-25

3.

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spólka z o.o..
Chehn, 2 vodní kotle WR-25,1 vodní kotel WR-10

4.

Cieplownia Miejska Sieradz, 2 vodní kotle WR-25

5.

LUBREM S.C., Centralna Cieplownia w Deblinie, 3 vodní kotle
WR-25

6.

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spólka z o.o.,
Cieplownia „Záchod", Biah/stok, 3 vodní kotle WR-25

12. Elektrocieplownie Warszawskie S.A., EC „Kawfczyn", 1 elek
trárenský kotel WP-120. 2 elektrárenské kotle WP-200

7.

Komunálně Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
Karczew, 3 vodní kotle WR-25

13. Elektrocieplowria nr 3. Lodž. 2 elektrárenské kotle OP 130,
1 elektrárenský kotel OP 230

8.

Cieplownia C III Elk, 3 vodní kotle WR-25

14. Elektrocieplowr.ia nr 4. Lodž, 2 elektrárenské kotle OP 230

9.

Cieplownia-Zasanie Przemyšl, 3 vodní kotle WR-25

8.

9.

Pohidniowy Koncern Energetyczny S.A., Elektrownia taziska,
2 elektrárenské kotle OP-3 80, 4 elektrárenské kotle OP-650,

Pohidniowy Koncern Energetyczny S.A., Elektrownia tagisza,
2 elektrárenské kotle OP-380k

10. Elektrownia „Opole" S.A., 4 elektrárenské kode BP-1150

11. Elektrocieplowrie Warszawskie S.A., EC „Siekierki", 2 elektrá
renské kotle OP-230
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10. Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spótka z o.o., Biala Podlaska, 2 vodní kotle WR-25

29. Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ciepíownia
Miejska, Pabianice, 4 vodní kotle WR-25.

11. Ciepíownia „Rejtan" Czestochowa, 3 vodní kotle WR-25

Procentní podíl výše uvedených zařízení navíc nesmí překročit:

12. Centralna Ciepíownia w Gechanowie, PEC Sp. z o.o., Ciechanów, 3 vodní kode WR-25, 3 parní kode OR-10

—

u emisí oxidu siřičitého:
2008: 20 96 celkového výkonu odvětví z roku 2001

13. Wojewódzkie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy
S.A., 1 vodní kotel WR-46, 2 parní kotle OR 32 -

2013: 19 96 celkového výkonu odvětví z roku 2001;

14. OPEC Grudziadz, 2 vodní kotle WR-25, 3 parní kode OR-32
—

15. Ciepíownia Miejska Malbork, 2 vodní kotle WR-10

2016: 24 96 celkového výkonu odvětví z roku 2001;

16. ATEX Sp. z o.o Przedsiebiorstwo Wielobranžowe Zamošč,
3 vodní kode WR-25
17. Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
Krosno, 2 vodní kode WR-10 — 2015, 2 vodní kotle WR-10
18. Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Tarnowskie Góry, 2 vodní kotle WR-25
19. Zaklad Energetyki Cieplnej Tczew Sp. z o.o., 2 vodní kotle
WR-25
20. Elektrocieplownia „Zduňska Wola" Sp. z o.o., 3 parní kotle
OR-32,1 vodní kotel WR-25
21. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., Kotlownia Zachód, Pila,
2 vodní kotle WR-25
22. Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej, Gniezno, 2 vodní kode
WR-25,1 vodní kotel WLM-5 — 2015
23. Szczcciňska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., 2 vodní kotle WR25
24. Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo" Sp. z o.o.,
3 vodní kode WR-25
25. Kalisz -Piwonice S.A.,
OSR-32

3 vodní kotle WR-25, 1 parní kotel

u emisí oxidů dusíku

—

u emisí tuhých znečišťujících látek:
v celém období: 2 96 celkového výkonu odvětví z roku 2001.

d)

Do 1. ledna 2008 a znovu do 1. ledna 2012 předloží Polsko
Komisi aktualizovaný plán, včetně plánu investičního, pro
postupné dosažení souladu u zařízení, jež dosud v souladu nejsou,
s jasně vymezenými etapami uplatňování acquis. Oba tyto plány
zajistí další snižování emisí podle výše uvedených střednědobých
cílů a budou směřovat k emisím oxidu siřičitého menším než
400 000 t v roce 2010 a 300 000 t v roce 2012.
Pokud bude Komise, zejména s ohledem na účinky na životní
prostředí a na potřebu snížit narušení hospodářské soutěže, na
vnitrním trhu v důsledku přechodné úpravy, tyto plány považovat
za nedostatečné k dosažení těchto cílů, uvědomí o tom Polsko.
Během následujících tří měsíců sdělí Polsko opatřeni, která
k dosažení těchto cflů přijalo. Pokud bude následně Komise po
konzultaci se členskými státy považovat tato opatření za nedosta
tečná k dosažení těchto cflů, zahájí řízení o nesplnění povinnosti
podle článku 226 Smlouvy o ES.

E. JADERNÁ BEZPEČNOST A RADIAČNÍ OCHRANA

„RADPEC

31997 L 0043: Směrnice Rady 97/43/Euratom ze dne 30. června 1997
o ochraně zdraví osob před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření
v souvislosti s lékařským ozářením a o zrušení směrnice 84/466/Euratom (Úř. věst. L 180. 9.7.1997, s. 22).

28. Miejski Zaklad JGospodarki Komunalnej Piotrków Trybunalski,
2 vodní kotle WR-25

Odchylně od čL 8 odst. 1 směrnice 97/43/Euratom se do 31. prosince
2006 v Polsku neuplatňují ustanovení o radiologickém zařízení. Toto
zařízení nesmí být uváděno na trh ostatních členských stáů.

26. Przedsiebiorstwb Energetyki Cieplnej, Ciepíownia
Suwalki, 4 vodní kode WR-25
27. Radomskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
SA., 3 vodní kóde WR-25

Gfówna,

23.9.2003
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Dodatek A
uvedený v kapitole 1 bodech 4 a 5 přílohy XII (*)

(•) Viz Úř. vést. C 227 E. 23.9.2003, s. 763.
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Dodatek B

uvedený v kapitole 6 oddíle 8 pododdíle l bodě 1 přílohy XII (*)
Seznam zařízení s přechodným režimem na zpracování červeného masa, včetně nedostatků a lhůt pro nápravu
těchto nedostatků

O Viz Úř. věst C 227 E, 23.9.2003, s. 1392.
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Dodatek C

uvedený v uvedený v kapitole 6 oddíle B pododdíle l bodě 2 přílohy X I I (*)

Seznam zařízení s nezdokonalenými klečovými systémy, na která se vztahuje přechodný režim (směrnice
1999/74/ES, č l 5 odst. 1, 4 a 5)

C) Viz Uř vést. C 2 2 " E. 23.9.2003. s. 1485.
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PŘÍLOHA XM
Seznam uvedeny ve článku 24 aktu o přistoupení: Slovinsko

1. V O L N Ý P O H Y B Z B O Ž Í
32001 L 0083: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES
ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se
humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67).
Odchylně od požadavků na jakost, bezpečnost a účinnost stanovených
ve směrnici 2001/8 3/ES zůstávají rozhodnutí o registraci léčivých
přípravků uvedených na seznamu (v dodatku A k této příloze tak, jak
jej v jednom jazyce poskytlo Slovinsko), která byla vydána podle slo

vinského práva přede dnem přistoupení, v platnosti až do jejich pro
dloužení v souladu s acquis a časovým rozvrhem stanoveným v uvede
ném seznamu nebo do 31. prosince 2007, podle toho, co nastane
dříve. Odchylně od hlavy III kapitoly 4 směrnice nejsou rozhodnutí
o registraci, na která se vztahuje tato odchylka, vzájemně uznávána
v členských státech, dokud tyto přípravky nebudou registrovány v sou
ladu s právními předpisy EU.

2. V O L N Ý P O H Y B O S O B
Smlouva o založení Evropského společenství.

31968 L 0360: Směrnice Rady 68/360/EHS ze dne 15. října 1968
o odstranění omezení pohybu a pobytu pracovníků členských států
a jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství (Úř. věst. L 257,
19.10.1968, s. 13), naposledy pozměněná:

—

11994 N: Aktem o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv
— přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského
království (Úř. věst.C 241, 29.8.1994. s. 21);

31968 R 1612: Nanzení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968
o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství (Úř. věst. L 257,
19.10.1968, s. 2), naposledy pozměněné:

—

31992 R 2434: nařízením Rady (EHS) č.
27.7.1992 (Úř. věst. L 245, 26.8.1992, s. 1);

2434/92 ze

dne

31996 L 0071: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze
dne 16. prosince 1996J o vysílání pracovníků v rámci poskytování
služeb (Úř. věst. L 18, 211.1.1997, s. 1).

1.
Článek 39 a čl. 49 první pododstavec Smlouvy o ES se ve vztahu
k volnému pohybu pracovníků a volnému pohybu služeb,
zahrnujícímu dočasný pohyb pracovníků vymezený v článku 1
směrnice 96/71/ES, mezi Slovinskem na jedné straně a Belgií, Českou
republikou. Dánskem, Německem, Estonskem, Řeckem, Španělskem,
Francií, Irskem, Itálií, Lotyšskem, Litvou, Lucemburskem, Maďarskem,
Nizozemskem, Rakouskem, Polskem, Portugalskem, Slovenskem, Fin
skem, švédskem a Spojeným královstvím na straně druhé, použijí
v plném rozsahu pouze za podmínek přechodných ustanovení uve
dených v odstavcích 2 až 14.

2.
Odchylně od článků 1 až 6 nanzení (EHS) č. 1612/68 budou stá
vající členské státy do konce období dvou let po dni přistoupení uplat
ňovat národní opatření nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných
dohod, upravující přístup slovinských státních příslušníků na jejich
trhy práce. Stávající členské státy mohou tato opatření dále uplatňovat
do konce období pěti let po dni přistoupení Slovinska.

Slovinští státní příslušníci, kteří ke dni přistoupení ve stávajícím člen
ském státě legálně pracují a je jim umožněn vstup na trh práce tohoto
členského státu na nepřerušenou dobu 12 měsíců nebo delší, mají
přístup na trh práce tohoto členského státu, ale ne na trh práce
ostatních členských států uplatňujících národní opatření.

Stejných práv požívají slovinští státní příslušníci, kterým byl na nepře
rušenou dobu 12 měsíců nebo delší umožněn vstup na trh práce stá
vajícího členského státu až po přistoupení.

Slovinští státní příslušníci uvedení výše ve druhém a třetím pododstavci
přestanou požívat práv uvedených ve zmíněných pododstavcích, pokud
dobrovolné opustí trh práce daného stávajícího členského státu.

Těchto práv nepožívají slovinští státní pnslušníci, kteří ve stávajícím
členském státě legálně pracují ke dni přistoupení nebo v průběhu
období, po které se uplatňují národní opatření, a kterým byl umožněn
vstup na trh práce tohoto členského státu na dobu kratší než 12
měsíců.

3.
Před koncem období dvou let po dni přistoupení přezkoumá
Rada na základě zprávy Komise působení přechodných ustanovení uve
dených v odstavci 2.

Po dokončení tohoto přezkoumání a nejpozději do konce období dvou
let po dni přistoupení oznámí stávající členské státy Komisi, zda budou
dále uplatňovat národní opatření nebo opatření, která vyplývají
z dvoustranných dohod, nebo zda budou napříště uplatňovat články
1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68. Nebude-li takové oznámení učiněno,
uplatňují se články 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68.

4.
Na žádost Slovinska se může uskutečnit ještě jedno přezkoumání.
Použije se postup podle odstavce 3, přičemž přezkoumání bude dokon
čeno do šesti měsíců od doručení žádosti Slovinska.

5.
Členský stát, který na konci období pěti let uvedeného v odstavci
2 zachovává národní opatření nebo opatření, která vyplývají z dvou
stranných dohod, může v případě vážných narušení trhu práce nebo
nebezpečí takových narušení po oznámení Komisi dále uplatňovat tato
opatření do konce období sedmi let po dni přistoupení. Nebude-li
takové oznámení učiněno, uplatňují se články 1 až 6 nanzení (EHS)
č. 1612/68.
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6.
Členské státy, které během období sedmi let po dni přistoupení
vůči státním příslušníkům Slovinska na základě odstavců 3, 4 nebo 5
uplatňují články 1 až 6 nanzení (EHS) č. 1612/68 a které během
tohoto období vydává í státním příslušníkům Slovinska pro účely evi
dence povolení k zaměstnání, vydávají tato povolení automaticky.

9.
Vzhledem k tomu, že některá ustanovení směrnice 68/360/EHS
nemohou být oddělena od těch ustanovení nařízení (EHS) č. 1612/68,
jejichž uplatňování je podle odstavců 2 až 5 a 7 a 8 odloženo, mohou
se Slovinsko a stávající členské státy od těchto ustanovení odchýlit
v rozsahu nezbytném pro uplatňování odstavců 2 až 5 a 7 a 8.

7.
Členské státy, ve kterých se na základě odstavců 3, 4 nebo 5 ve
vztahu ke slovinským státním příslušníkům uplatňují články 1 až 6
nařízení (EHS) č. 1612/68. se mohou do konce období sedmi let po
dni přistoupení rozhodnout pro postup stanovený v níže uvedených
pod odstavcích.

10.
V případech, kdy jsou na základě výše uvedených přechodných
ustanovení stávajícími členskými státy uplatňována národní opatření
nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod, může Slovinsko
ponechat v platnosti rovnocenná opatření ve vztahu ke státním
příslušníkům daného členského státu nebo členských států.

Pokud je ve členskéir. státě uvedeném v prvním pododstavci vážně
narušen trh práce nebo se předvídá jeho narušení, které by mohlo
vážně ohrozit životni úroveň nebo úroveň zaměstnanosti v dané
oblasti nebo povoláni, informuje o tom tento členský stát Komisi
a ostatní členské státy a současné jim poskytne veškeré náležité údaje.
Na základě těchto informací může členský stát požádat Komisi, aby
oznámila úplné nebo částečné pozastavení uplatňování článků 1 až 6
nařízení (EHS) č. 1612/68 za účelem obnovení běžného stavu v dané
oblasti nebo povolání. Komise rozhodne o pozastavení a délce jeho
trvání a rozsahu nejpozději do dvou týdnů od doručení žádosti
a oznámí své rozhodnutí Radě. Každý členský stát může do dvou
týdnů od vydání rozhodnutí Komise požádat Radu o zrušení nebo
změnu rozhodnutí. Rada rozhodne o této žádosti kvalifikovanou větši
nou do dvou týdnů.

11.
Pokud je některým stávajícím členským státem pozastaveno
uplatňování článků 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68. může se Slovin
sko ve vztahu k České republice, Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku,
Polsku nebo Slovensku rozhodnout pro postup stanovený v odstavci 7.
Během takového období se povolení k zaměstnání vydaná Slovinskem
pro účely evidence státním příslušníkům České republiky. Estonska.
Lotyšska, Litvy, Maďarska, Polska nebo Slovenska vydávají automaticky.

12.
Každý stávající členský stát uplatňující národní opatření v sou
ladu s odstavci 2 až 5 a 7 až 9 může v rámci vnitrostátních právních
předpisů zavést větší svobodu pohybu, než je svoboda pohybu ke dni
přistoupení, včetně úplného přístupu na trh práce. Od třetího roku po
přistoupení se každý stávající členský- stát uplatňující národní opatření
může kdykoli rozhodnout uplatňovat místo nich články 1 až 6
nařízení (EHS) č. 1612/68. O tomto rozhodnutí informuje Komisi.

Členský stát uvedený v prvním pododstavci může v naléhavých a výji
mečných případech pozastavit uplatňování článků 1 až 6 nařízení
(EHS) č. 1612/68. a následné zašle odůvodněné oznámení Komisi.

8.
Po dobu, kdy je podle výše uvedených odstavců 2 až 5 a 7 uplat
ňování článků 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68 pozastaveno, se na
státní příslušníky stávajících členských států ve Slovinsku a na slovin
ské státní příslušníky ve stávajících členských státech .uplatňuje článek
11 nanzení za těchto podmínek:

13.
S cílem čelit vážným narušením trhu práce nebo nebezpečí
takových narušení v určitých citlivých odvětvích služeb, která mohou
vzniknout v některých oblastech při nadnárodním poskytování služeb
definovaném v článku 1 směrnice 96/71/ES, se mohou Německo
a Rakousko po dobu, kdy uplatňují na základě výše uvedených pře
chodných ustanovení na volný pohyb slovinských pracovníků národní
opatření nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod, po
oznámení Komisi odchýlit od čl. 49 prvního pododstavce Smlouvy
o ES s cílem omezit v rámci poskytování služeb společnostmi usa
zenými ve Slovinsku dočasný pohyb pracovníků, jejichž právo na
přístup k zaměstnání v N ě m e c k u n t b o R a k o u s k u podléhá

národním

opatřením.

— rodinní příslušníci pracovníka uvedení v čl. 10 odst. 1 písm. a)
nařízení, kteří s pracovníkem na území členského státu legálně
bydlí ke dni přistoupení, mají po přistoupení okamžitý přístup na
trh práce tohoto členského státu. To se nevztahuje na rodinné
příslušníky pracovníka, kterému byl legálně umožněn vstup na trh
práce členského státu na dobu kratší než 12 měsíců;

Seznam odvětví služeb, na která se může vztahovat tato odchylka, je
následující:
— v Německu:

—

rodinní příslušníci pracovníka uvedení v ČL 10 odst, 1 písm. a)
nanzení. kteří s pracovníkem na území členského státu legálně
bydlí ode dne pozdějšího než den přistoupení, ale v době uplatňo
vání výše uvedených přechodných ustanovení, mají přístup na trh
práce od okamžiku, kdy v dotyčném členském státě bydlí nejméně
po dobu osmnácti měsíců, nebo od třetího roku po dni přistou
pení, podle toho. co nastane dříve.

Těmito ustanoveními nejsou dotčena výhodnější národní opatření nebo
opatření, která vyplývá í z dvoustranných dohod.

Odvětví

Kód NACE ('), pokud není uvedeno
jinak

Stavebnictví včetně souvisejících
oborů

45.1 až 4;
Činnosti uvedené v příloze
směrnice 96/71/ES

Čištění budov, zařízení
a dopravních prostředků

74.70 Čištění budov, zařízení
a dopravních prostředků

Jiné služby

4.87 Pouze činnosti v oblasti
dekorace interiérů
7
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— v Rakousku:

Odvětví

Kód NACE ('), pokud není uvedeno
jinak

Činnosti v rostlinné výrobě:
terénní úprava zahrad, parků,
sadů a jiných zelených ploch

01.41

Řezání, tvarování a konečná
úprava ozdobného a stavebního
přírodního kamene

26.7

Výroba kovových konstrukcí
a jejich dílů

28.11

Stavebnictví včetně souvisejících
oborů

45.1 až 4;
Činnosti uvedené v příloze
směrnice 96/71/ES

Pátrací a ochranné činnosti

74.60

Čištění budov, zařízení
a dopravních prostředků

74.70

Ostatní činnosti související se
zdravotní péčí

85.14

Sociální péče bez ubytování

85.32
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Uplatňování tohoto odstavce nesmí
ného pohybu pracovníků v rámci
mezi Německem nebo Rakouskem
mínkami ke dni podpisu smlouvy o

vést ke zpřísnění podmínek dočas
nadnárodního poskytování služeb
a Slovinskem v porovnání s pod
přistoupení.

14.
Uplatňování odstavců 2 až 5 a 7 až 12 nesmí vést ke zpřísnění
podmínek přístupu slovinských státních příslušníků na trhy práce stá
vajících členských států v porovnání s podmínkami ke dni podpisu
smlouvy o přistoupení.
Bez ohledu na uplatňování odstavců 1 až 13 budou stávající členské
státy během doby uplatňování národních opatření nebo opatření, která
vyplývají z dvoustranných dohod, upřednostňovat v přístupu na svůj
trh práce pracovníky, kteří jsou státními příslušníky členských států,
před pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí.

Slovinsko může po oznámení Komisi a v rozsahu, v jakém se Německo
a Rakousko v souladu s předchozími pododstavci odchýlí od čl. 49
p r v n í h o pododstavce S m l o u v y o E S , přijmout rovnocenná opatření.

Na slovinské migrující pracovníky a jejich rodinné příslušmky, kteří
legálně bydlí a pracují v jiném členském státě, nebo na migrující pra
covníky z ostatních členských států a jejich rodinné příslušmky, kteří
legálně bydlí a pracují ve Slovinsku, se nebudou vztahovat větší ome
zení než na migrující pracovníky a jejich rodinné příslušníky z třetích
zemí, kteří bydlí a pracují v členském státě nebo ve Slovinsku. Při
uplatňování zásady upřednostňování pracovníků z členských zemí Spo
lečenství se s migrujícími pracovníky z třetích zemí, kteří bydlí a pra
cují ve Slovinsku, nesmí zacházet příznivěji než se státními příslušníky
Slovinska.

(') NACE: viz 31990 R 3037: nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října
1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském spole
čenství, naposledy pozměněné 32002 R 0029: nařízením Komise (ES)
č. 29/2002 ze dne 19.12.2001 (Úř. věst. L 6, 10.1.2002. s. 3).

3. V O L N Ý P O H Y B S L U Ž E B
1.
31986 L 0635: Směrnice Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince
1986 o ročních účetnífch závěrkách a konsolidovaných účetních
závěrkách bank a jiných finančních institucí (Úř. věst. L 372,
31.12.1986, s. 1), ve znění:

3.
31997 L 0009: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES
ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů (Úř. věst.
L 84, 26.03.1997. s. 22).

32001 L 0065: směrjúce Evropského parlamentu a Rady 2001/65/
ES ze dne 27.9.2001 (Úř. věst. L 283, 27.10.2001, s. 28).

Odchylně od směrnice 97/9/ES nesmí do 31. prosince 2005 úroveň
ani rozsah krytí poskytovaného ve Slovinsku investičním podnikem
z jiného členského státu převyšovat úroveň nebo rozsah odškodnění
poskytovaného na základě odpovídajícího systému odškodnění ve Slo
vinsku.

Směrnice 86/635/EHS se do 31. prosince 2004 neuplatňuje na spoři
telní a úvěrové podniky usazené ve Slovinsku před 20. únorem 1999.

2.
31994 L 0019: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/
ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů (Úř. věst. L
135, 31.5.1994, s. 5).

4.
32000 L 0012: Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových
institucí a o jejím výkonu (Úř. věst. L 126, 26.5.2000, s. 1), ve znění:

Směrnice 94/19/ES se do 31. prosince 2004 neuplatňuje na spořitelní
a úvěrové podniky usazené ve Slovinsku před 20. únorem 1999.

~

Do 31. prosince 2005 nesmí úroveň ani rozsah krytí poskytovaného
ve Slovinsku úvěrovou institucí z jiného členského státu převyšovat
úroveň nebo rozsah krytí poskytovaného na základě odpovídajícího
systému pojištění vkladů ve Slovinsku.

Směrnice 2000/12/ES se do 31. prosince 2004 neuplatňuje na spoři
telní a úvěrové podniky usazené ve Slovinsku před 20. únorem 1999.

směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/28/ES ze dne 18.9.2000 (Uř. věst. L 275, 27.10.2000, s. 37).
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4. V O L N Y P O H Y B K A P I T Á L U
Pokud jde o trh s nemovitostmi, může Slovinsko využívat obecnou
ochrannou doložku stanovenou v článku V tohoto aktu po dobu
nejvýše sedmi let po dni přistoupení.

Smlouva o Evropské unii:
Smlouva o založení Evropského společenství.

5. Z E M Ě D Ě L S T V Í
A. ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDPISY

Komise může prodloužit použitelnost úpravy stanovené v písmenu
a) o dva další vinařské roky, zejména pokud dane období nebude
dostatečně dlouhé pro získání reprezentativních údajů o plnění
požadavků vinařské zóny CIL

1.
31966 R 0136: Nařízení Rady č. 136/66/EHS ze dne 22. září
1966 o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky (Úř. věst. 172,
30.9.1966, s. 3025), naposledy pozměněné:

—

32001 R 1513: nařízením Rady (ES) č.
23.7.2001 (Úř. věs:. L 201. 26." 2001, s. 4).

d)

1513/2001 ze dne

Slovinsko podá Komisi nejpozději tři měsíce před koncem třetího
vinařského roku, 2006/2007, podrobnou zprávu o minimálním
přirozeném obsahu alkoholu hroznů révy vinné používaných pro
produkci Teran PRP Kras. Na základe této zprávy Komise před
koncem přechodného období vyhodnotí připravenost Teran PTP
Kras dosáhnout minimálního přirozeného obsahu alkoholu pro
vinařskou zónu Cíl a případně přijme vhodná opatření.

Odchylně od článku 33 nařízení č. 136/66/EHS může Slovinsko
v období pěti let ode dne přistoupení poskytovat státní podporu na
produkci tykve olejné, přičemž uplatňuje tyto sestupné sazby: 100 %
po první tři roky. 80 9í ve čtvrtém roce a 50 96 v pátém roce.

Slovinsko každoročně předloží Komisi zprávu o provádění těchto opat
ření státní podpory s uvedením formy a částek této podpory.

2.
31999 R 1493: Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne
17. května 1999 o spelečné organizaci trhu s vínem (Úř. věst. L 179,
14.7.1999. s. 1), naposledy pozměněné:

Pokud jde o Teran FTP Kras. provede Komise zvláštní hodnocení
připravenosti ploch osázených pro produkci Teran PTP Kras, aby
bylo dosaženo minimálního přirozeného obsahu alkoholu pro
vinařskou zónu Cíl 9,5 % objemových.

f)

Komise použije objektivní kritéria pro podporu na restrukturali
zaci vinic ve vinařské oblasti Primorska v Republice Slovinsko sta
novenou v článku 14 nařízení (ES) č. 1493/1999 s přihlédnutím ke
zvláštní situaci a potřebám. Slovinsku je tato restrukturalizační
podpora poskytována od vinařského roku 2004-2005.

B. VETERINÁRNÍ A ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PŘEDPISY
—

32001 R 2585: nařízením Rady (ES) č. 2585/2001 ze dne
19.12.2001 (Úř. věst. L 345, 29.12.2001. s. 10).
I. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

a)

b)

Odchylně od přílohy V části C bodu 2 písm. e) a přílohy VI části
E bodu 3 písm. e) nařízení (ES) Č. 1493/1999 se lze odchýlit od
minimálního přirozeného obsahu alkoholu stanoveného pro vinař
skou zónu Cíl pro stolní vína a jakostní vína s. o. po tři po sobé
následující vinařské roky 2004/2005. 2005/2006 a 2006/2007
pro vinařskou oblast Primorska, pokud budou povětrnostní pod
mínky nebo podmínky k růstu révy vinné mimořádně nepříznivé
a znemožní dosažení minimálního přirozeného obsahu alkoholu
vyžadovaného ve vinařské zóně CIL Minimální přirozený obsah
alkoholu však nesmí být nižší, než jaký je stanoven pro vinařskou
zónu Cla pro stolní vína a jakostní vína s. o.

Slovinsko podá Komisi nejpozději tři měsíce před koncem třetího
vinařského roku, 2006/2007, podrobnou zprávu o minimálním
přirozeném obsahu alkoholu hroznů révy vinné používaných
v oblasti Primorska. Na základě této zprávy Komise před koncem
třetího vinařského roku. 2006/2007, vyhodnotí připravenost
vinařské oblasti Pimorska dosáhnout minimálního přirozeného
obsahu alkoholu pro vinařskou zónu Cli a případně přijme
vhodná opatření.

31999 L 0074: Směrnice Rady 1999/74/ES ze dne 19. července 1999.
kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic (Úř. vést.
L 203. 3.8.1999, s. 53).

Do 31. prosince 2009 smějí zařízení v Slovinsku uvedená v dodatku B
k této příloze zachovat v provozu klece nesplňující minimální
požadavky na výšku stanovené v čl. 5 odst. 1 bodech 4 a 5 směrnice
1999/74/ES, pokud jsou vysoké nejméně 37 cm na nejméně 65 % plo
chy klece a nejméně 31 cm v kterémkoli bodě a pokud sklon podlahy
nepřesahuje 16 96.

Nosnice snášející ke dni přistoupení mohou být drženy v klecích, které
nejsou v souladu se strukturálními požadavky stanovenými v čl. 5 odst.
1 bodě 1, za podmínky, že mají podlahovou plochu nejméně 450 c n r
na slepici. Slovinsko zajistí, aby minimální plocha podlahy byla plně
v souladu s čl. 5 odst. 1 bodě 1 na začátku nového produkčního cyklu
a nejpozději dne 1. prosince 2004.
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II. ROSTLINOLĚKAŘSKÉ

PŘEDPISY

32002 L 0053: Směrnice Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002
o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (Úř. věst.
L 193, 20.7.2002, s. 1);
32002 L 0055: Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002
o uvádění osiva zeleniny na trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33).

23.9.2003

Slovinsko může na dobu pěti let ode dne přistoupení odložit uplatňo
vání směrnic 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o uvádění osiva
odrůd zapsaných v jeho národních katalozích odrůd druhů
zemědělských rostlin a odrůd druhů zeleniny, které nebyly úředně
schváleny v souladu s ustanoveními uvedených směrnic, na trh na jeho
území. V průběhu tohoto období nesmí být toto osivo uváděno na trh
na území ostatních členských států.

6. D A N É
1.
31977 L 0388: Šestá směrnice Rady 77/388/EHS ze dne
17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států
týkajících se daní z obratu - Společný systém daně z přidané hodnoty:
jednotný základ daně (Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1), naposledy
pozměněná:
—

a)

b)

32002 L 0038: směrnicí Rady 2002/38/ES ze dne 7.5.2002 (Úř.
věst. L 128, 15.5.2002, s. 41).
Odchylně od čl. 12 odst. 3 písm. a) směrnice 77/388/EHS může
Slovinsko zachovat i) do 31. prosince 2007 nebo do konce pře
chodného období podle článku 281 směrnice, podle toho, co
nasune dříve, sníženou sazbu daně z přidané hodnoty, která není
nižší než 8,5 %, na přípravu jídel a ii) do 31. prosince 2007 sníže
nou sazbu daně z přidané hodnoty, která není nižší než 5 %, na
dodávky stavebních, renovačních a údržbových prací týkající se
staveb určených pro bydlení, k t e r é n e j s o u p o s k y t n u t y v r á m c i
sociální politiky, s výjimkou stavebních materiálů.

Pro účely čl. 28 odst. 3 písm. b) směrnice 77/388/EHS může Slo
vinsko pokračovat v osvobození od daně z přidané hodnoty
u mezinárodní přepravy cestujících podle bodu 17 přílohy F
směrnice, dokud nebude splněna podmínka stanovená v čl. 28
odst. 4 směrnice nebo po dobu, kdy je stejné osvobození uplatňo
váno některým* stávajícím členským státem, podle toho, co nastane
dříve.

2.
31992 L 0079: Směrnice Rady 92/79/EHS ze dne 19. října 1992
0 sbližování daní z cigaret (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 8), naposledy
pozměněná:
—

32002 L 0010: směrnicí Rady 2002/10/ES ze dne 12.2.2002 (Úř.
věst. L 46. 16.2.2002, s. 26).

Odchylně od čl. 2 odst. 1 směrnice 92/79/EHS může Slovinsko odložit
uplatňování celkové minimální spotřební daně ve výši 60 a 64 eur na
1 000 cigaret u cigaret nejžádanější cenové kategorie do 31. prosince
2007 s podmínkou, že během tohoto období Slovinsko postupně
přiblíží sazby spotřební daně k celkové minimální spotřební dani sta
novené směrnicí.
Aniž je dotčen článek 8 směrnice Rady 92/12/EHS (') o obecné úpravě,
držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani,
m o h o u č l e n s k é s t á t y p o i n f o r m o v á n í Komise zachovat po dobu, kdy s e
uplatňuje výše uvedená odchylka, na cigarety, které smějí být dovezeny
na jejich území ze Slovinska bez dodatečné platby spotřební daně,
s t e j n á množstevní omezení jako za, která se uplatňují s ohledem na
dovozy ze třetích zemí. Členské státy, které využijí této možnosti,
mohou provádět nezbytné kontroly s podmínkou, že ryto kontroly
n e m a j í v l i v n a ř á d n é fungování vnitřního trhu.

(') Úř. vést. L 76, 23.3.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Rady
2000/47/ES (Úř. vést. L 193, 29.7.2000, s. 73).

7. S O C I Á L N Í P O L I T I K A A Z A M Ě S T N A N O S T
1.
31986 L 0188: Směrnice Rady 86/188/EHS ze dne 12. května
1986 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí hluku
při práci (Úř. věst L 137, 24.5.1986, s. 28), naposledy pozměněná:

—

2.
31991 L 0322: Směrnice Komise 91/322/EHS ze dne 29. května
1991 o stanovení směrných limitních hodnot prováděním směrnice
Rady 80/1107/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými
s expozicí chemickým, fyzikálním a biologickým činitelům při práci
(Úř. vést. L 177. 5.7.1991, s. 22).

31998 L 0024: směrnicí Rady 98/24/ES ze dne 7.4.1998 ( Ú ř . věst.
L 131, 5.5.1998, s. 11).

Ve Slovinsku nebude směrnice 91/322/EHS uplatňována do 31. pro
since 2005.
Ve Slovinsku nebude směrnice 86/188/EHS uplatňována do 31. pro
since 2005.

Ode dne přistoupení až do konce uvedeného období bude Slovinsko
nadále Komisi pravidelně poskytovat aktualizované informace o roz
vrhu a opatřeních přijatých k zajištění souladu s touto směrnicí.

Ode dne přistoupení až do konce uvedeného období bude Slovinsko
nadále Komisi pravidelně poskytovat aktualizované informace o roz
vrhu a opatřeních přijatých k zajištění souladu s touto směrnicí.
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3.
31998 L 0024: Směrnice Rady 98/24/EHS ze dne 7. dubna 1998
o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými
s chemickými činiteli při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve
smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 131. 5.5.1998.
s. í l ) .
Ve Slovinsku nebude směrnice 98/24/ES uplatňována do 31. prosince
2005.
Ode dne přistoupení až do konce uvedeného období bude Slovinsko
nadále Komisi pravidelně poskytovat aktualizované informace o roz
vrhu a opatřeních přijarých k zajištění souladu s touto směrnicí.
4.
32000 L 0039: Směrnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. června
2000, kterou se stanoví první seznam směrných limitních hodnot
expozice na pracovišti, přijatý podle směrnice Rady 98/24/ES o bez
pečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s che
mickými činiteli používanými pri práci (Úř. věst. L 142, 16.6.2000.
s. 47).
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Ve Slovinsku nebude směrnice 2000'39/ES uplatňována do 31. pro
since 2005.
Ode dne přistoupení až do konce uvedeného období bude Slovinsko
nadále Komisi pravidelné poskytovat aktualizované informace o roz
vrhu a opatřeních přijatých k zajištění souladu s touto směrnicí.
5.
32000 L 0054: Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky
spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci (sedmá samo
statná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
(Úř. věst. L 262. 17.10.2000. s. 21).
Ve Slovinsku nebude směrnice 2000'54/ES uplatňována do 31. pro
since 2005.
Ode dne přistoupení až do konce uvedeného období bude Slovinsko
nadále Komisi pravidelně poskytovat aktualizované informace o roz
vrhu a opatřeních přijatých k zajištění souladu s touto směrnicí.

8. E N E R G E T I K A
31968 L 0414: Směrnice Rady 68/414/EHS ze dne 20. prosince 1968.
kterou se členským státům EHS ukládá povinnost udržovat minimální
zásoby ropy a;nebo ropných produktů (Úř. věst. L 308, 23.12.1968.
s. 14). naposledy pozměněná:
—

produktů pro každou kategorii ropných produktů uvedenou v článku
2 odpovídala následujícím minimálním počtům dnů průměrné denní
domácí spotřeby, jak je vymezena v čl. 1 odst. 1:

66 dnů ke dni přistoupení;

31998 L 0093: směrnicí Radv 98/93/ES ze dne 14.12.1998 (Úř.
věst. L 358. 31.12.1998. s. 100).

Odchylně od čl. 1 odst. 1 směrnice 68/414/EHS nebude minimální
úroveň zásob ropných nroduktů uplatňována ve Slovinsku do 31. pro
since 2005. Slovinsko zajistí, aby minimální úroveň zásob ropných

—

75 dnů k 31. prosinci 2004;

—

90 dnů k 31. prosinci 2005.

9. Ž I V O T N Í P R O S T Ř E D Í
A. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

31994 L 0062: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze
dne 20. prosince 199- o obalech a obalových odpadech (Úř. věst.
L 365, 31.12.1994. s. 10).

B. JAKOST VOD

31991 L 0271: Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991
o čištění městských odpadních vod (Úř. vést. L 135, 30.5.1991, s. 40),
ve znění:

—
Odchylně od čl. 6 odsr. 1 písm. a) a b) směrnice 94/62/ES dosáhne
Slovinsko cílů využití a recyklace následujících obalových materiálů do
31. prosince 2007 v souladu s těmito přechodnými cíli:

—

recyklace plastů: 9 % hmotnosti ke dni přistoupení, 12 % pro rok
2004, 13 % pro rok 2005 a 14 % pro rok 2006;

—

celková míra využití: 36 % hmotnosti ke dni přistoupení, 40 % pro
rok 2004. 44 % pro rok 2005 a 48 % pro rok 2006.

31998 L 0015: směrnice Komise 98/15/ES ze dne 27.2.1998 (Úř.
věst. L 67. 7.3.1998. s. 29).

Odchylně od článků 3 a 4 a čl. 5 odst. 2 směrnice 91/271/EHS sc ve
Slovinsku do 31. prosince 2015 plně neuplatňují požadavky na stokové
soustavy a čištění městských odpadních vod v souladu s těmito pře
chodnými cíli:

—

do 31. prosince 2008 bude souladu s uvedenou směrnicí dosaženo
na citlivých územích pro aglomerace s populačním ekvivalentem
vyšším než 10 000;
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do 31. prosince 2010 bude souladu s uvedenou smërnici dosazeno
pro aglomerace s populacnim ekvivalentem vyssim nez 15 000.

-

Komunala Nova Gorica, Nova Gorica, 30. fijna 2008;

-

Komunala Trbovlje, Trbovlje, 30. fijna 2008;

-

Radece papir, Radece, 30. njna 2010;

-

Industrija usnja Vrhnika, Vrhnika, 30. iijna 2010;

-

Ljubljanske mlekarne, Ljubljana, 30. rijna 2011;

-

Kmetijski kombinat Ptuj, Ptuj, 30. iijna 2010;

-

Farma Ihan, Domzale. 30. rijna 2010;

-

Farma Sticna, Stiëna, 30. iijna 2010;

-

Ljutomerëan Cven, Cven, 30. rijna 2010.
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C. KONTROLA PRÜMYSLOVÉHO ZNEëISTENf A RIZENf RIZIK

31996 L 0061: Smëmice Rady 96/61/ES ze dne 24. zafi 1996 o integrované
prevenci
a
omezovani
znecistëni
(Uf. vest. L 257 du 10.10.1996, s. 26).
Odchylnë od cl. 5 odst. 1 smërnice Rady 96/61/ES se ve Slovinsku
pozadavky na udëleni povoleni pro stavajici zafizeni neuplatftuji pro
nasledojici zafizeni do dne uvedeného pro kazdé zarizeni, pokud jde
o povinnost provozovat tato zaiizeni v souladu s meznimi hodnotami
emisi, odpovidajidmi ukazateli nebo technickymi opatfenimi
zalozenymi na nejlepsich dostupnych technikach podle èl. 9 odst. 3
a 4:

Si Acroni, Jesenice,

30. fijna 2010;

SZ Metal Ravne, Koroskem, 30. rijna 2011;
IMP Livar, Ivancna Gorica, 30. rijna 2008;
Mariborska livarna, Maribor, 30. fijna 2011;
IGM Zagorje-, Zagorje, 30. iijna 2011;
Steklarna Rogaska, Rogaska, 30. fijna 2010;

·Plnë koordinovana povoleni pro tato zafizeni budou vydana pied
30. iijnem 2007 a budou obsahovat individualne zavazné harmonogramy pro dosazeni plného souladu. Tato povoleni zajisti dodrzovani
obecnych zasad pro hlavni povinnosti provozovatelû stanovenych
v èlanku 3 uvedené smërnice do 30. rîjna 2007.
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Dodatek A

uvedený v kapitole 1 přílohy XIII (*)

(•) Viz l > . vést. C 2 2 " E. 23.9.2003. s. 1488.
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Dodatek B
uvedený v kapitole 5 oddíle B pododdíle I

přílohy XIII {*)

Seznam zařízení, včetně nedostatků a lhůt pro nápravu těchto nedostatků

(*) Viz Úř. věst. C 227 E, 23.9.2003, s. 1652.
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PŘÍLOHA XIV

Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Slovensko

-

1. V O L N Ý P O H Y B O S O B

Smlouva o založení Evropského společenství.

31968 L 0360: Směrnice Rady 68/360/EHS ze dne 15. října 1968
o odstranění omezení pohybu a pobytu pracovníků členských států
a jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství (Uř. věst. L 257.
19.10.1968, s. 13), naposledy pozměněná:

—

11994 N: Aktem o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Rakouské republiky. Finské republiky a Švédského krá
lovství (Úř. věst. C 241. 29.8.1994. s. 21).

31968 R 1612: Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968
o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství (Úř. věst. L 257,
19.10.1968. s. 2), naposledy pozměněné:

—

Těchto práv nepožívají slovenští státní příslušníci, kteří ve stávajícím
členském státě legálně pracují ke dni přistoupení nebo v průběhu
období, po které se uplatňují národní opatření, a kterým byl umožněn
vstup na trh práce tohoto členského státu na dobu kratší než 12
měsíců.

3.
Před koncem období dvou let po dni přistoupení přezkoumá
Rada na základě zprávy Komise působení přechodných ustanovení uve
dených v odstavci 2.

Po dokončení tohoto přezkoumání a nejpozději do konce období dvou
let po dni přistoupení oznámí stávající členské státy Komisi, zda budou
dále uplatňovat národní opatření nebo opatření, která vyplývají
z dvoustranných dohod, nebo zda budou napříště uplatňovat články 1
až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68. Nebude-li takové oznámení učiněno,
uplatňují se články 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68.

31992 R 2434: nařízením Radv (EHS) č. 2434/92 ze dne 27. čer
vence 1992 (Úř. věst. L 245. 26.8.1992, s. 1).

31996 L 0071: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze
dne 16. prosince 199ť» o vysílání pracovníků v rámci poskytování
služeb (Úř. věst. L 18. 21.1.199". s. 1).

1.
Článek 39 a čl. 49 první pododstavec Smlouvy o ES se ve vztahu
k volnému pohybu pracovníků a volnému pohybu služeb,
zahrnujícímu dočasný pohyb pracovníků vymezený v článku 1
směrnice 96/71/ES, me::i Slovenskem na jedné straně a Belgií. Českou
republikou. Dánskem. Německem, Estonskem. Řeckem, Španělskem,
Francií, Irskem, Itálií, Lotyšskem, Litvou, Lucemburskem, Maďarskem,
Nizozemskem. Rakouskem. Polskem. Portugalskem, Slovinskem, Fin
skem, Švédskem a Spojeným královstvím na straně druhé, použijí
v plném rozsahu pouze za podmínek přechodných ustanovení uve
dených v odstavcích 2 až 14.

2.
Odchylně od článků 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68 budou stá
vající členské státy do konce období dvou let po dni přistoupení
uplatňovat národní opatření nebo opatření, která vyplývají z dvou
stranných dohod, upravující přístup slovenských státních příslušníků
na jejich trhy práce. Stávající členské státy mohou tato opatření dále
uplatňovat do konce období pěti let po dni přistoupení Slovenska.

Slovenští státní příslušnici, kteří ke dni přistoupení ve stávajícím člen
ském státě legálně pracují a je jim umožněn vstup na trh práce tohoto
členského státu na nepřerušenou dobu 12 měsíců nebo delší, mají
přístup na trh práce tohoto členského státu, ale ne na trh práce
ostatních členských států uplatňujících národní opatření.

Stejných práv požívají slovenští státní příslušmci, kterým byl na nepře
rušenou dobu 12 měsíců nebo delší umožněn vstup na trh práce stá
vajícího členského státu až po přistoupení.

Slovenští státní příslušníci uvedení výše ve druhém a třetím pod
odstavci přestanou požívat práv uvedených ve zmíněných pod
odstavcích, pokud dobrovolně opusrí trh práce daného stávajícího člen
ského státu.

4.
Na žádost Slovenska se může uskutečnit ještě jedno přezkoumání.
Použije se postup podle odstavce 3. přičemž přezkoumání bude dokon
čeno do šesti měsíců od doručení žádosti Slovenska.

5.
Členský stát, který na konci období pěti let uvedeného v odstavci
2 zachovává národní opatření nebo opatření, která vyplývají z dvou
stranných dohod, může v případě vážných narušení trhu práce nebo
nebezpečí takových narušení po oznámení Komisi dále uplatňovat tato
opatření do konce období sedmi let po dni přistoupení. Nebude-li
takové oznámení učiněno, uplatňují se články 1 až 6 nařízení (EHS)
č. 1612/68.

6.
Členské státy, které během období sedmi let po dni přistoupení
vůči státním příslušníkům Slovenska na základě odstavců 3, 4 nebo 5
uplatňují články 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68 a které během
tohoto období vydávají státním příslušníkům Slovenska pro účely evi
dence povolení k zaměstnání, vydávají tato povolení automaticky.

7.
Členské státy, ve kterých se na základě odstavců 3, 4 nebo 5 ve
vztahu ke slovenským státním příslušníkům uplatňují články 1 až 6
nařízení (EHS) č. 1612/68, se mohou do konce období sedmi let po
dni přistoupení rozhodnout pro postup stanovený v níže uvedených
pododstavcích.

Pokud je ve členském státě uvedeném v prvním pododstavci vážné
narušen trh práce nebo se předvídá jeho narušení, které by mohlo
vážně ohrozit životní úroveň nebo úroveň zaměstnanosti v dané
oblasti nebo povolání, informuje o tom tento členský stát Komisi
a ostatní členské státy a současně jim poskytne veškeré náležité údaje.
Na základě těchto informací může členský stát požádat Komisi, aby
oznámila úplné nebo částečné pozastavení uplatňování článků 1 až 6
nařízení (EHS) č. 1612/68 za účelem obnovení běžného stavu v dané
oblasti nebo povolání. Komise rozhodne o pozastavení a délce jeho
trvání a rozsahu nejpozději do dvou týdnů od doručení žádosti
a oznámí své rozhodnutí Radě. Každý členský stát může do dvou
týdnů od vydání rozhodnutí Komise požádat Radu o zrušení nebo
změnu rozhodnutí. Rada rozhodne o této žádosti kvalifikovanou větši
nou do dvou týdnů.
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Členský stát uvedený v prvním pododstavci může v naléhavých a výji
mečných případech pozastavit uplatňování článků 1 až 6 nařízení
(EHS) č. 1612/68, a následně zašle odůvodněné oznámení Komisi.

8.
Po dobu, kdy je podle výše uvedených odstavců 2 až 5 a 7
uplatňování článků 1 až 6 nanzení (EHS) č. 1612/68 pozastaveno, se
na státní příslušníky stávajících členských států na Slovensku a na slo
venské státní pnslušníky ve stávajících členských státech uplatňuje člá
nek 11 nařízení za těchto podmínek:

—

rodinní příslušníci pracovníka uvedení v čl. 10 odst. 1 písm. a)
nařízení, kteří s pracovníkem na území členského státu legálně
bydlí ke dni přistoupení, mají po přistoupení okamžitý přístup na
trh práce tohoto členského státu. To se nevztahuje na rodinné
pnslušníky pracovníka, kterému byl legálně umožněn vstup na trh
práce členského státu na dobu kratší než 12 měsíců;
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může kdykoli rozhodnout uplatňovat místo nich články 1 až 6
nařízení (EHS) č. 1612/68. O tomto rozhodnutí informuje Komisi.

13.
S cílem čelit vážným narušením trhu práce nebo nebezpečí
takových narušení v určitých citlivých odvětvích služeb, která mohou
vzniknout v některých oblastech při nadnárodním poskytování služeb
definovaném v článku 1 směrnice 96/71/ES, se mohou Německo
a Rakousko po dobu, kdy uplatňují na základě výše uvedených pře
chodných ustanovení na volný pohyb slovenských pracovníků národní
opatření nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod, po
oznámení Komisi odchýlit od čl. 49 prvního pododstavce Smlouvy
o ES s cílem omezit v rámci poskytování služeb společnostmi usa
zenými na Slovensku dočasný pohyb pracovníků, jejichž právo na
přístup k zaměstnám v Německu nebo Rakousku* podléhá národním
opatřením.

Seznam odvětví služeb, na která se může vztahovat tato odchylka, je
následující:

— v Německu:

—

rodinní příslušníci pracovníka uvedení v čl. 10 odst. 1 písm. a)
nařízení, kteří s pracovníkem na území členského státu legálně
bydlí ode dne pozdějšího než den přistoupení, ale v době uplatňo
vání výše uvedených přechodných ustanovení, mají přístup na trh
práce od okamžiku, kdy v dotyčném členském státě bydlí nejméně
po dobu osmnácti měsíců, nebo od třetího roku po dni přistou
pení, podle toho, co nastane dříve.

Těmito ustanoveními nejsou dotčena výhodnější národní opatření nebo
opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod.

9.
Vzhledem k tomu, že některá ustanovení směrnice 68/360/EHS
nemohou být oddělena od těch ustanovení nařízení (EHS) č. 1612/68,
jejichž uplatňování je podle odstavců 2 až 5 a 7 a 8 odloženo, mohou
se Slovensko a stávající členské státy od těchto ustanovení odchýlit
v rozsahu nezbytném pro uplatňování odstavců 2 až 5 a 7 a 8.

10.
V případech, kdy jsou na základě výše uvedených přechodných
ustanovení stávajícími členskými státy uplatňována národní opatření
nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod, může Slovensko
ponechat v platnosti rovnocenná opatření ve vztahu ke státním
příslušníkům daného členského státu nebo členských států.

Odvětví

Stavebnictví včetně souvisejících
oborů

12.
Každý stávající členský stát uplatňující národní opatření v sou
ladu s odstavci 2 až 5 a 7 až 9 může v rámci vnitrostátních právních
předpisů zavést větší svobodu pohybu, než je svoboda pohybu ke dni
přistoupení, včetně úplného přístupu na trh práce. Od třetího roku po
přistoupení se každý stávající členský stát uplatňující národní opatření

pokud není uvedeno
jinak

45.1 až 4;
Činnosti uvedené v příloze
směrnice 96/71/ES

Čištění budov, zařízení
a dopravních prostředků

74.70 Čištění budov, zařízení
a dopravních prostředků

Jiné služby

74.87 Pouze činnosti v oblasti
dekorace interiérů

— v Rakousku:

Odvětví

Kód NACE ('), pokud není uvedeno
jinak

Činnosti v rostlinné výrobě; terénní 01.41
úprava zahrad, parků, sadů
a jiných zelených ploch
Řezání, tvarování a konečná úprava 26.7
ozdobného a stavebního
přírodního kamene
Výroba kovových konstrukcí
a jejich dílů

11.
Pokud je některým stávajícím členským státem pozastaveno
uplatňování článků 1 ažj 6 nařízení (EHS) č. 1612/68, může se Sloven
sko ve vztahu k české republice, Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Madarsku,
Polsku nebo Slovinsku rozhodnout pro postup stanovený v odstavci 7.
Během takového období se povolení k zaměstnání vydaná Slovenskem
pro účely evidence státním příslušníkům České republiky, Estonska,
Lotyšska, Litvy, Maďarska, Polska nebo Slovinska vydávají automaticky.

Kód NACE

Stavebnictví včetně souvisejících
oborů

28.11

45.1 až 4;
Činnosti uvedené v příloze
směrnice 96/71/ES

Pátrací a ochranné činnosti

74.60

Čištění budov, zařízení
a dopravních prostředků

74.70

Ostatní činnosti související se zdra 85.14
votní péčí
Sociální péče bez ubytování

85.32

23.9.2003

rčšn

Úřední věstník Evropské unie

Slovensko může po oznámení Komisi a v rozsahu, v jakém se
Německo a Rakousko \ souladu s předchozími pododstavci odchýlí od
čl. 49 prvního pododstavce Smlouvy' o ES, přijmout rovnocenná opat-

Uplatňování tohoto odstavce nesmí
ného pohybu pracovníků v rámci
mezi Německem nebo Rakouskem
mínkami ke dni podpisu smlouvy o

vést ke zpřísnění podmínek dočas
nadnárodního poskytování služeb
a Slovenskem v porovnání s pod
přistoupení.

14.
Uplatňování odstavců 2 a ž 5 a 7 a ž l 2 nesmí vést ke zpřísnění
podmínek přístupu slovenských státních příslušníků na trhy práce stá
vajících členských států v porovnání s podmínkami ke dni podpisu
smlouvy o přistoupení.

Bez ohledu na uplatňování odstavců 1 až 13 budou stávající členské
státy během doby uplatňování národních opatření nebo opatření, která
vyplývají z dvoustranných dohod, upřednostňovat v přístupu na svůj
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trh práce pracovníky, kteří jsou státními příslušníky členských států,
před pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí.
Na slovenské migrující pracovníky a jejich rodinné příslušníky, kteří
legálně bydlí a pracují v jiném členském státě, nebo na migrující pra
covníky z ostatních členských států a jejich rodinné příslušníky, kteří
legálně bydlí a pracují na Slovensku, se nebudou vztahovat větší ome
zení než na migrující pracovníky a jejich rodinné příslušníky z třetích
zemí, kteří bydlí a pracují v členském státě nebo na Slovensku. Při
uplatňování zásady upřednostňování pracovníků z členských zemí Spo
lečenství se s migrujícími pracovníky z třetích zemí, kteří bydlí a pra
cují na Slovensku, nesmí zacházet příznivěji než se státními příslušníky
Slovenska.

(') NACE: viz 31990 R 3037: nanzení Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října
1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském spole
čenství, naposledy pozměněné 32002 R 0029: nařízením Komise (ES)
č. 29/2002 ze dne 19.12.2001 (Úř. vést. L 6. 10.1.2002, s. 3).

2. V O L N Ý P O H Y B S L U Ž E B

31997 L 0009: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze
dne 3. března 1997 o svstémech pro odškodnění investorů (Uř. věst.
L 84, 26.03.199~. s. 22 .'

Odchylné od čl. 4 odst 1 směrnice 97/9/ES se do 31. prosince 2006
nar Slovensku neuplatňuje minimální úroveň odškodnění. Slovensko
zajistí, aby jeho systém pro odškodnění investorů poskytoval krytí do
31. prosince 2004 nejméně ve výši 10 000 eur, od 1. ledna 2005 do

31. prosince 2005 nejméně ve výši 13 Q00 eur a od 1. ledna 2006 do
31. prosince 2006 nejméně ve výši 16 000 eur.
Během přechodného období si ostatní členské státy ponechávají právo
zabránit výkonu činnosti pobočky slovenského investičního podniku
usazeného na jejich území, dokud se tato pobočka nepřipojí k úředně
uznanému systému pro odškodnění investorů uvnitř dotyčného člen
ského státu, aby řádně pokryla rozdíl mezi slovenskou úrovní
odškodnění a minimální úrovní uvedenou v čl. 4 odst. 1.

3. V O L N Y P O H Y B K A P I T Á L U

S m l o u v a o Evropské unii:

Smlouva o založení Evropského společenství.

Odchylně od povinností vyplývajících ze smluv, na kterých je založena
Evropská unie, může Slovensko po dobu sedmi let ode dne přistoupení
ponechat v platnosti pravidla o nabývání zemědělské půdy a lesů oso
bami, které nemají bydliště na Slovensku, stanovená devizovým záko
nem č. 202/1995 Z. z. a zákonem č. 229/1991 Z. z. o úpravě vlast
nických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění
pozdějších předpisů. V žádném případě nesmí být v souvislosti
s nabýváním zemědělské půdy a lesů se státním příslušníkem členského
státu zacházeno méně příznivě než ke dni podpisu smlouvy o přistou
pení nebo s většími omezeními než se státním příslušníkem třetí země.

Na státní příslušníky ostatních členských států, kteří se chtějí usadit
jako samostatné hospodařící zemědělci, mají zákonné bydliště a jsou
činní v zemědělství na Slovensku nepřetržité nejméně po dobu tří let,

se nebude vztahovat p ř e d c h o z í pododstavec ani žádné jiné postupy
n e ž ty, které se vztahují na slovenské státní příslušníky.

Obecné přezkoumání těchto přechodných opatření se uskuteční do
konce třetího roku po dni přistoupení. K tomuto účelu předloží
Komise zprávu Radě. Rada může na návrh Komise jednomyslně roz
hodnout o zkrácení nebo ukončení přechodného období uvedeného
v prvním pododstavci.

Zavede-li Slovensko během přechodného období pro nabývání nemovi
tostí na Slovensku nerezidenty povolovací postupy, budou založeny na
transparentních, objektivních, stálých a veřejných kritériích. Tato krité
ria budou uplatňována nediskriminačním způsobem a nebudou činěny
rozdíly mezi státními příslušníky Slovenska a ostatních členských států.

Bude-li dostatečně prokázáno, že po uplynutí přechodného období
nastanou vážná narušení nebo hrozba vážných narušení trhu se
zemědělskou půdou na Slovensku, rozhodne Komise na žádost Sloven
ska o prodloužení přechodného období o nejvýše tři roky.

Úřední věstník Evropské unie
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4. H O S P O D Á Ř S K Á S O U T Ě Ž

1.
Smlouva o založení Evropského společenství, hlava VI kapitola 1
Pravidla hospodářské soutěže.

a)

ode dne přistoupení. Výstup jednotlivých typů výrobků se
může měnit za podmínky, že celkový výstup nepřesahuje sta
novené stropy;

Odchylně od článků 87 and 88 Smlouvy o ES a za předpokladu,
že jsou splněny níže stanovené podmínky, může Slovensko do
konce daňového roku 2008 uplatňovat osvobození od daně
z přijmu právnických osob udělené na základě nařízení vlády
č. 192/1998 Z. z. jednomu příjemci v odvětví průmyslu moto
rových vozidel, pokud celková podpora v rámci tohoto osvobození
od daně nepřesahuje 30 % investičních nákladů na daný projekt,
na něž se může toto osvobození vztahovat, vynaložených od roku
1998.

ii)

iii) celková podpora. poskytnutá příjemci na základě zákona
č. 366/1999 Z. z. o dani z příjmu nepřekročí celkem 500
milionů USD. Tato podpora smí být poskytnuta pouze jednou
a nesmí být za žádných okolností rozšířena ani obnovena.
Všechny podpory poskytnuté témuž příjemci během přechod
ného období musí být zahrnuty do limitu 500 milionů USD;

Pro účely tohoto písmene jsou náklady, na které se může osvobo
zení vztahovat, vymezeny na základě Pokynů k vnitrostátní regio
nální podpoře (').

b)

iv) příjemce podpory plní podmínky privatizační smlouvy týkající
se udržování úrovně zaměstnanosti.

Slovensko předkládá Komisi kontrolní zprávy obsahující tyto infor
mace:

—

jednou za půl roku informace o investicích provedených
příjemcem podpory, na které se může vztahovat osvobození,
a

—

jednou za rok informace p podpoře poskytnuté, příjemci pod
pory podle výše zmíněného plánu podpor.

Slovensko podá tyto zprávy do čtyř měsíců od konce každého
pololetí nebo roku počínaje koncem měsíce dubna 2003. První
zprávy budou zahrnovat informace týkající se let 1998 až 2002.
Poslední zpráva bude podána do konce srpna roku 2009, nedohodnou-li se Komisy a Slovensko jinak.

c)

Aniž je dotčeno předchozí písmeno, použijí se ustanovení o kon
trole obsažená v nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se sta
noví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES.

d)

Jestliže celková podpora dosáhne před koncem daňového roku
2008 nejvyšší přípustné úrovně stanovené v písmenu a), osvobo
zení od daně se přeruší a příjemce bude povinen zaplatit běžnou
daň z příjmů právnických osob za tu část příjmů společnosti,
jejichž osvobození, od daně by vedlo k překročení nejvyšší
přípustné úrovně. .

Bude-li daňová úleva pro příjemce podpory upravena tak, aby
zaručila významné snížení celkové výše podpory a přitom neohro
zila jeho rentabilitu, může Komise přezkoumat výše stanovené
podmínky postupem podle čl. 88 odst. 1 Smlouvy o ES. Před
začátkem tohoto řízení Komise náležitě přihlédne k názorům
členských států na to, zda je snížení pomoci významné. Tyto
názory budou vyjádřeny na základě doporučení Komise a na
základě dostupných souvisejících informací.

b)

Slovensko podává Komisi a Radě pololetní kontrolní zprávy obsa
hující tyto informace týkající se příjemce podpory:

—

produkce každého z následujících výrobků (v runách): svitky
válcované za tepla, plechy válcované za studena, galvanizo
vané plechy, pocínované plechy, elektroplechy, organicky
povlakované plechy, svařované trubky a jakékoli jiné produkty
(budou specifikovány);

—

prodej výše uvedených výrobků v rozšířené EU (v tunách);

—

rozvoj zaměstnanosti ve společnosti a v regionu, jakož
i pokrok v přípravě rádného převedení zaměstnanců do jiného
zaměstnání;

—

jednou za rok náklady na zaměstnávání v daném roce a od
privatizace;

—

jednou za rok hrubý zisk za účetní období a specifikovaná cel
ková částka podpory.

2.
Smlouva o založení Evropského společenství hlava VI kapitola 1
Pravidla hospodářské soutěže.

a)

Odchylně od článků 87 and 88 Smlouvy' o ES může Slovensko do
konce daňového roku 2009 uplatňovat osvobození od daně
z přijmu právnických osob udělené na základě zákona č. 192/
1998 Z. z. o dani z příjmů jednomu příjemci v odvětví průmyslu
výroby a zpracování oceli za předpokladu, že jsou splněny tyto
podmínky:

i)

příjemce podpory omezí svou výrobu a prodej plochých
výrobků (válcovaných za tepla, válcovaných za studena
a povlakovaných) v rozšířené E U . Stropy budou stanoveny na
základě odpovídajících čísel za rok 2001. Od roku 2002
může příjemce podpory zvyšovat svůj výrobní strop o 3 96
ročně a prodejní strop o 2 % ročně. Prodejní strop je účinný

příjemce podpory nerozšíří svůj sortiment skupin hotových
výrobků existující ke dni 13. prosince 2002;

Slovensko poskytne tyto zprávy do čtyř měsíců od konce každého
pololetí počínaje koncem měsíce dubna 2003. První zpráva bude
zahrnovat informace týkající se let 2000, 2001 a 2002. Poslední
zpráva bude podána do konce dubna roku 2010, nedohodnou-li se
Komise, Rada a Slovensko jinak.

23.9.2003
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Aniž je dotčeno předchozí písmeno, použijí se ustanovení o kon
trole obsažená v nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se sta
noví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES.

d)

Jestliže celková podpora dosáhne před koncem daňového roku
2009 nejvyšší přípustné úrovně stanovené v písm. a) bodě iii),
osvobození od daně se přeruší a příjemce bude povinen zaplatit
běžnou daň z příjmů právnických osob za tu část příjmů společ

919

nosti, jejichž osvobození od daně by vedlo k překročení nejvyšší
přípustné úrovně.
Jestliže příjemce podpory nedodrží podmínky privatizační smlouvy
týkající se udržení úrovně zaměstnanosti, poskytování podpory
bude s okamžitým účinkem přerušeno a uplatní se sankce stano
vené v privatizační smlouvě.

(') Úř. věst. C 74, 10.3.1998, s. 9.

5. Z E M Ě D Ě L S T V Í
A. ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDPISY

31997 L 0079: směrnicí Rady 97/79/ES ze dne 18.12.1997 (Úř.
věst. L 24. 30.1.1998, s. 31).

32001 R 1260: Nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června
2001 o společné organizaci trhu v odvětví cukru (Úř. věst. L 178,
30.6.2001, s. 1). ve znění:

—

32002 R 0680: nařízení Komise (ES) č.
19.4.2002 (Úř. vést. L 104. 20.4.2002, s. 26).

a)

Strukturální požadavky stanovené v příloze I směrnice 64/433/EHS,
v přílohách A a B směrnice 77/99/EHS a v příloze směrnice
91/493/EHS se do 31. prosince 2006 neuplatňují na zařízení na
Slovensku uvedená v dodatku k této příloze s výhradou níže sta
novených podmínek.

b)

Dokud se na zařízení zmíněná v písmenu a) vztahuje uvedené
písmeno, smějí být produkty pocházející z těchto zařízení uváděny
pouze na vnitrostátní trh nebo používány k dalšímu zpracování
v temže zařízení, bez ohledu na okamžik uvedení na trh. Tyto pro
dukty musí být označeny zvláštní hygienickou nebo identifikační
značkou.

680/2002 ze dne

Odchylně od článku 45 nařízení (ES) č. 1260/2001 a odpovídajících
článků ostatních naříř.ení o společné organizaci zemědělských trhů
může Slovensko do 3^. prosince 2006 nadále poskytovat státní pod
poru, aby zajistilo fungování systému skladištních záložných listů
a zbožových záložných listů stanoveného zákonem č. 144/1998 Z. z.
o skladištních záložných listech a zbožových záložných listech, který
nabyl účinnosti dnem ' . června 1998.

Slovensko každoročně předloží Komisi zprávu o provádění tohoto opa
tření státní podpory s uvedením formy a částek této podpor)'.
Předchozí pododstavec se vztahuje rovněž na všechny produkty
pocházející z integrovaných zařízení na produkci masa, pokud se
na část zařízení vztahuje písmeno a).
B. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

31964 L 0433: Směrnice Rady 64/433/EHS ze dne 26. června 1964
o hygienických otázkách produkce čerstvého masa a jeho uvádění na
trh (Ur. věst P 121, 29.7.1964, s. 2012 a později pozměněná a vydaná
v úplném znění v Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 71), naposledy
pozměněná:

—

Slovensko zajistí postupné dosažené souladu se strukturálními
p o ž a d a v k y uvedenými v písmenu a) v souladu se lhůtami pro

nápravu stávajících nedostatků stanovenými v dodatku k této
příloze. Slovensko zajistí, aby v provozu směla pokračovat pouze
zařízení, která dosáhnou plného souladu s těmito požadavky do
31. prosince 2006. Slovensko bude Komisi podávat roční zprávy
o pokroku dosaženém v jednotlivých zařízeních uvedených
v dodatku, včetně seznamu zařízení, která napravila stávající nedo
statky v průběhu daného roku.

31995 L 0023: směrnicí Rady 95/23/ES ze dne 22.6.1995 (Úř.
vést. L 243. 11.10.1995. s. 7). '

31977 L 0099: Směrnice Rady 77/99/EHS ze dne 21. prosince 1976
o hygienických otázkách při výrobě a uvádění na trh masných výrobků
a některých dalších výrobků živočišného původu (Úř. věst. L 26,
31.1.1977. s. 85 a později pozměněná a aktualizovaná v Úř. vést. L 57,
2.3.1992, s. 4). naposledy pozměněná:

—

c)

d)

Komise smí aktualizovat dodatek k této příloze před přistoupením
a do 31. prosince 2006 a při této příležitosti může doplňovat,
v omezeném rozsahu, nebo vypouštět jednotlivá zařízení s ohle
dem na pokrok dosažený při nápravě stávajících nedostatků a na
výsledky monitorovacího procesu.

31997 L 0076: směrnici Rady 97/76/ES ze dne 16.12.1997 (Úř.
vést. L 10, 16.1.1998. s. 25):

31991 L 0493: Směrnice Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991
o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu
na trh (Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 15), naposledy pozměněná:

Prováděcí pravidla k zajištění řádného fungování výše uvedeného pře
chodného režimu budou přijata postupem podle článku 16 směrnice
64/433/EHS, článku 20 směrnice 77/99'EHS a článku 15 směrnice
91/493/EHS.
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6. D O P R A V N Í P O L I T I K A
31993 R 3118: Nanzení Rady (EHS) č. 3118/93 ze dne 25. října 1993,
kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident pro
vozovat vnitrostátní silniční přepravu zboží uvnitř členského státu (Úř.
věst. L 279,12.11.1993, s. 1), naposledy pozměněné:

—

32002 R 0484: nařízením (ES) Evropského parlamentu a Rady
č. 484/2002/ES ze dne 1.3.2002 (Úř. věst. L 76, 19.3.2002, s. 1).

a)

Odchylně od článku 1 nanzení (EHS) č. 3118/93 jsou do konce
druhého roku následujícího po dni přistoupení dopravci usazení
na Slovensku vyloučeni z provozování vnitrostátní silniční pře
pravy zboží v jiných členských státech a dopravci usazení v jiných
členských státech jsou vyloučeni z provozování vnitrostátní sil
niční přepravy zboží na Slovensku.

b)

Před koncem druhého roku následujícího po dni přistoupení
oznámí členské státy Komisi, zda si přejí prodloužit toto období
nejvýše o dva roky nebo zda si přejí napříště plně uplatňovat člá
nek 1 uvedeného nařízení. Není-li žádné takové oznámení
učiněno, uplatňuje se článek 1 uvedeného nařízení. Pouze dopravci
usazení v členských státech, ve kterých se uplatňuje článek 1 uve
deného nařízení, mohou provozovat vnitrostátní silniční přepravu
zboží v jiných členských státech, ve kterých se článek 1 také
uplatňuje.

c)

Před

koncem

čtvrtého

roku

následujícího p o d n i přistoupení

v případě vážného narušení nebo nebezpečí vážného narušení vnitrostátního trhu silniční přepravy zboží oznámí členské státy, ve
kterých se článek 1 uvedeného nařízení neuplatňuje na základě
písmene b), Komisi, zda si přejí prodloužit toto období nejvýše
o jeden rok nebo zda si přejí napříště plně uplatňovat článek 1
uvedeného nanzení. Není-li žádné takové oznámení učiněno,
uplatňuje se článek 1 uvedeného nařízení. Pouze dopravci usazení
v členských státech, ve kterých se uplatňuje článek 1 uvedeného
nařízení, mohou provozovat vnitrostátní silniční přepravu zboží
v jiných členských státech, ve kterých se článek 1 také uplatňuje.

d)

Dokud se článek 1 uvedeného nařízení plně neuplatňuje ve všech
členských státech, mohou se členské státy, ve kterých se článek 1
uvedeného nařízení uplatňuje na základě písmene b) nebo c), roz
hodnout pro postup stanovený níže.

Pokud je v členském státě uvedeném v předchozím pododstavci
vážně narušen vnitrostátní trh nebo jeho část z důvodu nebo za
přispění kabotáže, například podstatným převisem nabídky nad
poptávkou, nebo pokud je ohrožena finanční stabilita nebo přežití
značného počtu dopravních podniků, informuje o tom tento
členský stát Komisi a ostatní členské státy a současně jim poskytne
veškeré související informace. Na základě těchto informací může
členský stát požádat Komisi o úplné nebo částečné pozastavení
uplatňování článku 1 uvedeného nařízení za účelem znovunasto
lení běžného stavu.

Komise posoudí situaci na základě informací poskytnutých daným
členským státem a rozhodne do jednoho měsíce od obdržení
žádosti o potřebě přijmout ochranná opatření. Použije se postup
stanovený v čl. 7 odst. 3 druhém, třetím a čtvrtém pododstavci
a odst. 4, 5 a 6 uvedeného nařízení.

Členský stát uvedený v prvním pododstavci může v naléhavých
a výjimečných situacích pozastavit používání článku 1 uvedeného
nařízení, a následně zašle odůvodněné oznámení Komisi.

e)

Dokud se článek 1 u v e d e n é h o nařízení neuplatňuje

n a základě

výše uvedených písmen a) až c), mohou členské státy regulovat
přístup k vlastní vnitrostátní silniční přepravě zboží prostřednictvím postupného vzájemného udělování povolení kabotáže na
základě dvoustranných dohod. To může zahrnovat i možnost plné
liberalizace,

f)

Uplatňování písmen a) až d) nesmí vést k většímu omezení
přístupu k vnitrostátní silniční přepravě zboží než přede dnem
podpisu smlouvy o přistoupení.

7. D A N Ě
1.
31977 L 0388: j*stá směrnice Rady 77/388/EHS ze dne
17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států
týkajících se dam z obratju - Společný systém daně z přidané hodnoty:
jednotný základ daně (Oř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1), naposledy
pozměněná:

—

výrobu tepelné energie, domácnostem a malým podnikatelům, kteří
nejsou plátci DPH, a b) do 31. prosince 2007 sníženou sazbu daně
z přidané hodnoty, která není nižší než 5 96, na dodávky stavebních
prací týkajících se staveb určených pro bydlení, které nejsou poskyt
nuty v rámci sociální politiky, s výjimkou stavebních materiálů.

32002 L 0038: směrnicí Rady 2002/38/ES ze dne 7.5.2002 (Úř.
věst L 128, 15.5.2002, s. 41).

Odchylně od čl. 12 odst 3 písm. a) směrnice 77/388/EHS může Slo
vensko zachovat a) do 31. prosince 2008 sníženou sazbu daně z při
dané hodnoty, která není nižší než 5 96, na dodavky tepelné energie
pro vytápění a přípravu teplé vody, s výjimkou surovin určených pro

Aniž je dotčeno formální rozhodnutí přijaté postupem podle čl. 12
odst. 3 písm. b) směrnice 77/388/EHS, může Slovensko do jednoho
roku ode dne přistoupení zachovat sníženou sazbu daně z přidané
hodnoty, která není nižší než 5 96, na dodávky zemního plynu a elek
třiny.

23.9.2003
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Pro účely čl. 28 odst. 3 písm. b) směrnice 77/388/EHS může Slovensko
pokračovat v osvobození od daně z přidané hodnoty u mezinárodní
přepravy cestujících podle bodu 17 přílohy F směrnice, dokud nebude
splněna podmínka stanovená v čl. 28 odst. 4 směrnice nebo po "dobu,
kdy je stejné osvobození uplatňováno některým stávajícím členským
státem, podle toho. co nastane dříve.
2.
31992 L 0079: Směrnice Rady 92/79/EHS ze dne 19. října 1992
o sbližování daní z cigaret (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 8). naposledy
pozměněná:
—

32002 L 0010: směrnicí Rady 2002/10/ES ze dne 12.2.2002 (Úř.
věst. L 46. 16.2.2092, s. 26). '

Odchylné od čl. 2 odst. 1 směrnice 92/79/EHS může Slovensko odložit
uplatňování celkové minimální spotřební daně z ceny pro konečného
spotřebitele (včetně všech daní) u cigaret nejžádanější cenové kategorie
do 31. prosince 2008 > podmínkou, že během tohoto období Sloven

921

sko postupné přiblíží sazby spotřební daně k celkové minimální spo
třební dani stanovené směrnicí.

Aniž je dotčen článek 8 směrnice Rady 92/12/EHS o obecné úpravě,
držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani (').
mohou členské státy po informování Komise zachovat po dobu, kdy se
uplatňuje výše uvedená odchylka, na cigarety, které smějí být dovezeny
na jejich území ze Slovenska bez dodatečné platby spotřební dané,
stejná množstevní omezení jako ta, která se uplatňují na dovoz ze
třetích zemí. Členské státy, které využijí této možnosti, mohou pro
vádět nezbytné kontroly s podmínkou, že tyto kontroly nemají vliv na
řádné fungování vnitřního trhu.

(') Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Radv
2000/47/ES (Úř. věst. L 193. 29.7.2000. s. 3 ) .
T

8. E N E R G E T I K A
31968 L 0414: Směrnice Rady 68/414/EHS ze dne 20. prosince 1968,
kterou se členským stá:ům EHS ukládá povinnost udržovat minimální
zásoby ropy a/nebo ropných produktů (Úř. věst. L 308, 23.12.1968,
s. 14), naposledy pozměněná:

—

47 dnů ke dni přistoupení:

—

55 dnů k 31. prosinci 2004;

—

31998 L 0093: směrnicí Rady 98/9 3/ES ze dne 14.12.1998 (Úř.
vést. L 358, 31.12.1998, s. 100).

—

64 dnů k 31. prosinci 2005;

Odchylně od čl. 1 odst. 1 smérnice 68/414/EHS nebude minimální
úroveň zásob ropných produktů uplatňována na Slovensku do 31. pro
since 2008. Slovensko zajistí, aby minimální úroveň zásob ropných
produktů pro každou kategorii ropných produktů uvedenou v článku
2 odpovídala následujícím minimálním počtům dnů průměrné denní
domácí spotřeby, jak je vymezena v čl. 1 odst. 1:

—

73 dnů k 31. prosinci 2006;

—

82 dnů k 31. prosinci 2007;

—

90 dnů k 31. prosinci 2008.

9. Ž I V O T N Í P R O S T Ř E D Í
A. KVALITA OVZDUSl

31994 L 0063: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES ze
dne 20. prosince 1994 o omezování emisí těkavých organických sloucenin (VOC) vznikajících při sldadování^nzmui a^přijeho distribuci
od terminálu k čerpacím stanicím (Ur. věsL L 365, 31.12.1994, s. 24).

1.
Odchylně od článku 3 a přílohy I směrnice 94/63/ES se na Slo
vensku neuplatňují požadavky na stávající skladovací zařízení v termi
nálech:

—

do 31. prosince 2004 pro 41 skladovacích zařízení s nákladovou
průchodností vyšší než 50 000 tun za rok,

—

do 31. prosince 2007 pro 26 skladovacích zařízení s nákladovou
průchodností nižší než 25 000 tun za rok.

2.
Odchylné od článku 4 a přílohy II smérnice 94/63/ES se na Slo
vensku neuplatňují požadavky na zařízení pro nakládku a vykládku
v terminálech:

—

_

do 31. prosince 2004 pro 3 terminály s průchodností vyšší než
150 000 tun za rok,

d

o

3 1

i n c e

2

Q

Q

7

5

t e r m i n á l ů

s

n i ž š í

n

e

ž

150 000 tun za rok

5.
Odchylně od článku 5 směrnice 94/63/ES se na Slovensku do
31. prosince 2007 neuplatňují požadavky na stávající mobilní cisterny
v terminálech pro 74 silničních cisteren.

4.
Odchylně od článku 6 a přílohy III směrnice 94/63/ES se na Slo
vensku neuplatňují požadavky na nakládku stávajících skladovacích
zařízení na čerpacích stanicích:

—

do 31. prosince 2004 pro 226 čerpacích stanic s průchodností
vyšší než 1 000 m'/rok;

922
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do 31. prosince 2007 pro 116 čerpacích stanic s průchodností
vyšší než 500 m /rok;

z jiných průmyslových oborů, než je elektrolýza alkalických chloridů
(Úř. věst. L 74,17.3.1984, s. 49), naposledy pozměněná:

do 31. prosince 2007 pro dalších 24 čerpacích stanic s průchod
ností nejvýše 500 m /rok.

—

3

—
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B. N A K L Á D Á N Í S ODPADY

31991 L 0692: směrnicí Rady 91/692/EHS ze dne 23.12.1991 (Úř.
věst. L 377, 31.12.1991, s. 48).

Odchylně od článku 3 a přílohy 1 směrnice 82/176/EHS, článku 3
a přílohy 1 směrnice 83/513/EHS se- na Slovensku do 31. prosince
2006 mezní hodnoty pro vypouštění rtuti a benzopyrenu do vod uve
dených v článku 1 směrnice 76/464/EHS ( ) o znečišťování některými
nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Spole
čenství neuplatňují na Novácke chemické závody, a.s. v Novákách na
Slovensku.
5

1.
31993 R 0259: Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze den 1. února
1993 o dozoru nad přepravou odpadu v rámci Evropského spole
čenství, do něj a z něj a o jejich kontrole (Úř. věst. L 30, 6.2.1993,
s. 1), naposledy pozměněné:

—

32001 R 2557: nařízením Komise (ES) č. 2557/2001 ze dne
28.12.2001 (Úř. věst. L 349, 31.12.2001, s. 1).

a)

Do 31. prosince 2011 se veškerá přeprava odpadů k využití uve
dených v přílohách II, III a N nařízení (EHS) č. 259/93 a přeprava
odpadů k využití neuvedených v těchto přílohách na Slovensko
oznamuje příslušným orgánům a tyto odpady se zpracovávají
v souladu s články 6, 7 a 8 uvedeného nařízení.

b)

Odchylně od čl. 7 odst. 4 nařízení (EHS) č. 259/93 vznesou
příslušné orgány námitky proti přepravě odpadů k využití uve
dených v přílohách II, III a IV nařízení a přepravě odpadů
k využití neuvedených v těchto přílohách určeným pro zařízení,
na které se vztahuje dočasná odchylka od některých ustanovení
směrnice 94/67/ES (') o spalování nebezpečných odpadů, směrnice
96/61 /ES (*) o integrované prevenci a omezování znečištění,
směrnice 2000/76/ES ( ) o spalování odpadů a směrnice
2001/80/ES ( ) o omezení emisí některých znečišťujících látek do
ovzduší z velkých spalovacích zařízení během období, po které je
dočasná odchylka uplatňována pro zařízení v místě určení.
3

4

2.
31994 L 0062: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES
ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L
365, 31.12.1994, s. 10).

2.
31986 L 0280: Směrnice Rady 86/280/EHS ze dne 12. června
1986 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění
některých nebezpečných látek uvedených v seznamu I přílohy
směrnice 76/464/EHS (Úř. věst. L 181, 4.7.1986, s. 16), naposledy
pozměněná:

—

31991 L 0692: směrnicí Rady č. 91/692/EHS ze dne 23.12.1991
(Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 48).

Odchylně od článku 3 a přílohy II směrnice 86/280/EHS se na Sloven
sku do 31. prosince 2006 mezní hodnoty pro vypouštění tetrachlorethylenu, trichlorethylenu a tetrachlormethanu do vod uvedených
v článku 1 směrnice 76/464/EHS ( ) o znečišťování některými nebez
pečnými laťkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství neu
platňují na Duslo, a.s. v Šale na Slovensku.
5

3.
31991 L 0271: Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května
1991 o čištění městských odpadních vod (Úř. věst. L 135, 30.5.1991,
s. 40) ve znění:

—

31998 L 0015: směrnice Komise 98/15/ES ze dne 27.2.1998 (Úř.
věst. L 67. 7.3.1998. s. 29).

Odchylně od čL 6 odst: 1 písm. a) a b) směrnice 94/62/ES dosáhne
Slovensko cílů celkového využití následujících obalových materiálů do
31. prosince 2007 v souladu s těmito přechodnými cíli:

Odchylně od článků 3 a 4 a čl. 5 odst. 2 směrnice 91/271/EHS se na
Slovensku do 31. prosince 2015 plně neuplatňují požadavky na sto
kové soustavy a čištění městských odpadních vod v souladu s- těmito
přechodnými cíli:

—

recyklace kovů: 7 $Í hmotnosti ke dni přistoupení, 9 % pro rok
2004,11 % pro rok'2005 a 13 % pro rok 2006;

—

do 31. prosince 2004 bude souladu s uvedenou směrnicí dosaženo
pro 83 % celkového biologicky odbouratelného znečištění,

—

celková úroveň využití: 34 % hmotnosti ke dni přistoupení, 39 %
pro rok 2004, 43 % pro rok 2005 a 47 % pro rok 2006.

—

do 31. prosince 2008 bude souladu s uvedenou směrnicí dosaženo
pro 91 % celkového biologicky odbouratelného znečištění,

—

do 31. prosince 2010 bude souladu s uvedenou směrnicí dosaženo
pro aglomerace s populačním ekvivalentem vyšším než 10 000,

—

do 31. prosince 2012 bude souladu s uvedenou směrnicí dosaženo
pro 97 % celkového biologicky odbouratelného znečištění.

C. JAKOST VOD

1.
31984 L 0156: Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března
1984 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění rtuti
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D. KONTROLA PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A ŘÍZENÍ RIZIK
1.
31994 L 0067 Směrnice Rady 94/67/ES ze dne 16. prosince
1994 o spalování nebezpečných odpadů (Úř. věst. L 365, 31.12.1994,
s. 34).
—

3 2000 L 0076: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES
ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů (Uř. věst. L 332,
28.12.2000. s.91).

Odchylné od článků
a odchylně od článku
se na Slovensku do
emisí a požadavky na

" a 11 a od přílohy III směrnice 94/67/ES
ť>, čl. " odst. 1 a článku 11 směrnice 2000/76/ES
31. prosince 2006 neuplatňují mezní hodnoty
měření v těchto spalovnách:

Spalovny nemocničního odpadu
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následující zařízení do dne uvedeného pro každé zařízení, pokud jde
o povinnost provozovat tato zařízení v souladu s mezními hodnotami
emisí, odpovídajícími ukazateli a technickými opatřeními založenými
na nejlepších dostupných technikách podle čl. 9 odst. 3 a 4:
—

Považská cementáren, a.s., Ladce: 31. prosinec 2001,

—

Slovenský hodváb, a. s., Senica: 31. prosinec 2011,

—

Istrochem, a. s., Bratislava: 31. prosinec 2011,

—

NCHZ, a. s., Nováky: 31. prosinec 2011,

—

SLZ Chémia a. s. Hnúšťa: 31. prosinec 2011,

—

Duslo, a. s.: Šala: 31 décembre 2010;

—

Ž O S Trnava, a. s.: 31. prosinec 2010.

—

Bukocel, a. s.: 31. prosinec 2009,

—

NsP Svidník

—

NsP Trebišov

—

NsP Košice

—

NsP Rožňava

—

NsP Poprad

—

U.S. Steel: 31. prosinec 2010,

—

NsP Lučenec

—

Matador, a. s. Púchov: 31. prosinec 2011.

—

NsP Žilina

—

NsP Levice

—

NsP Prievidza-Uojnice

—

NsP Trnava

—

NsP Senica

Plně koordinovaná povolení pro tato zařízení budou vydána před
30. říjnem 2007 a budou obsahovat individuálně závazné harmono
gramy pro dosažení plného souladu. Tato povolení zajistí dodržování
obecných zásad pro hlavní povinnosti provozovatelů stanovených
v článku 3 uvedené směrnice do 30. října 2007.

Spalovny nebezpečných odpadů
—

Slovnaft, a. s. Bratislava

—

Slovnaft, a. s. Bratislava (1984)

—

Novácke chemické závody, a. s. Nováky (1974)

—

Duslo. a. s.. Ša!á (1982)

—

Petrochema, a. s. Dubová (1977)

—

Petrochema. a. s. D u b o v á (1988)

—

Chemko, a. s. Strážske (1984).

3.
32001 L 0080: Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých zne
čišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení (Úř. věst. L
309. 27.11.2001, s. 1).

(WS)

2.
31996 L 0061: Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996
o integrované prevenci a omezování znečištění (Úř. věst. L 257,
10.10.1996, s. 26).

Odchylně od čl. 4 odst. 1 a části A příloh III až VII směrnice
2001/80/ES se na Slovensku do 31. prosince 2007 mezní hodnoty
emisí pro oxid siřičitý, oxidy dusíku a tuhé znečišťující látky neupla
tňují pro tato spalovací zařízení:
—

SSE, Žilina, Teplárna Zvolen (kotle K l a K2),

—

SSE. Žilina. Teplárna Žilina (kotle K l a K2),

—

SSE, Žilina, Teplárna Martin (kotle K4, K5, K6 a K7).

(')
()
()
()
()
2
J

4

Odchylné od čl. 5 odst. 1 směrnice Rady 96/61/ES se na Slovensku
požadavky na udělení povolení pro stávající zařízení neuplatňují pro

5

Úř. vést. L 365, 31.12.1994. s. 34.
Úř. věst. L 257, 10.10.1996, s. 26.
Úř. věst. L 332. 28.12.2000, s. 91.
Úř. věsL L 309, 27.11.2001, s. 1.
Úř. věsL L 129, 18.5.1976, s. 23. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí
2000/60/ES (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).
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Dodatek
uvedený v kapitole 5 oddíle B přílohy X/V (*)

Seznam zařízení, včetně nedostatků a lhůt pro nápravu těchto nedostatků

(*) Viz Úř. věst. C 227 E, 23.9.2003, s. 1654.
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PŘÍLOHA XV

Maximální dodatečné položky uvedené v čL 32 odst. 1 aktu o přistoupení
Na základě přistoupení deseti nových členských států k 1. květnu 2004 se jako maximální dodatečné položky závazků
související s přistoupením na zemědělství, strukturální operace, vnitrní politiky a správu, jak byly dohodnuty v závěrech
zasedání Evropské rady v Kodani, stanoví částky uvedené v této tabulce:

Maximální položky závazků související s přistoupením (mil. eur v cenách roku 1999) 2004-2006
(pro deset nových členských států)

2004

2005

2006

1,897

3,747

4.147

327

2,032

2.322

lb — Rozvoj venkova

1.570

1,715

1,825

Kapitok 2 Strukturální činnosti po stanovení stropu

6,070

6,907

8.770

Strukturální fondy

3.453

4,755

5,948

Fond soudržnosti

2.617

2,152

2,822

Kapitola. 3 Vnitřní politiky a dodatečné přechodné výdaje

1,457

1,428

1.372

Stávajíc politiky

846

881

916

Přechodná opatření jaderné bezpečnosti

125

125

125

Přechodná opatření na vybudování institucí

200

120

60

Přechodná opatření Schengenu

286

302

271

Kapitola 5 Správa

503

558

612

9,927

12,640

14.901

Kapitok. 1 Zemědělství
Z toho:
la — Společná zemědělská politika

Z toho:

Z toho:

Celkové maximální položky závazků (Kapitoly 1, 2, 3 a 5)

Tím není dotčena horní hranice E U - 2 5 pro kategorii l a pro roky 2 0 0 7 - 2 0 1 3 stanovená v rozhodnutí zástupců vlád
členských států, zasedajících v Radě, ze dne 18. listopadu 2002 o závěrech zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech
24. a 25. října 2002.
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XVI

Seznam uvedený v čl. 52 odst 1 aktu o přistoupení
1.

2.

Hospodářský a finanční výbor:

4.

Zřízen 31987 R 3975: nanzením Rady (EHS) č. 3975/87 ze dne
14. prosince 1987 (Úř. věst. L 374, 31.12.1987, s. 1), naposledy
pozměněným:

Výbor pro hospodářskou politiku:

—

9.

31992 R 2410: nanzením Rady (EHS) č. 2410/92 ze dne
23.7.1992 (Úř. věst. L 240, 24.8.1992, s. 18)

Poradní výbor pro restriktivní praktiky a dominantní postavení
v námořní dopravě:

Poradní výbor pro cestovní ruch:

Zřízen 31986 R 4056: nařízením Rady (EHS) č. 4056/86 ze dne
22. prosince 1986 (Úř. věst. L 378, 31.12.1986, s. 4), naposledy
pozměněným:

Zřízen 31986 D 0664: rozhodnutím Rady 86/664/EHS ze dne
22. prosince 1986 (Úř. věst. L 384, 31.12.1986, s. 52)

—

11994 N: Aktem o podmínkách přistoupení a o úpravách
smluv — přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky
a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21)

Farmaceutický výbor:

Zřízen 31975 D 0320: rozhodnutím Rady 75/320/EHS ze dne
20. května 1975 (Úř. věst. L 147, 9.6.1975, s. 23)

5.

Poradní výbor pro restriktivní praktiky a dominantní postavení
v letecké dopravě:

Zřízen článkem 114 Smlouvy o ES, 31998 D 0743: rozhodnutím
Rady 98/743/ES ze dne 21. prosince 1998 (Úř. věst. L 358,
31.12.1998, s. 109), a 31999 D 0008: rozhodnutím Rady 1999/8/
ES ze dne 31. prosincel998 (Úř. věst. L 5, 9.1.1999, s. 71).

Zřízen 31974 D 0074: rozhodnutím Rady 74/122/EHS ze dne
18. února 1974 (Úř. věst. L 63, 5.3.1974, s. 21), a 32000 D 0604:
rozhodnutím Rady 2000/604/ES ze dne 29. září 2000 (Úř. věst.
L 257, 11.10.2000, s. 28)

3.

8.

Poradní výbor pro provádění směrnice 89/105/EHS o průhlednosti
opatření upravujících tvorbu cen u humánních léčiv a jejich
začlenění do rámce vňitrostátruch systémů zdravotního pojištění:

10. Poradní výbor pro restriktivní praktiky a dominantní postavení
v odvětví dopravy:

Zřízen 31968 R 1017: nařízením Rady (EHS) č. 1017/68 ze dne
19. července 1968 (Úř. věst. L 175, 23.7.1968, s. 1), naposledy
pozměněným:

—
Zřízen 31989 L 0105: směrnicí Rady 89/105/EHS ze dne 21. pro
since 1988 (Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 8)

11994 N: Aktem o podmínkách přistoupení a o úpravách
smluv — přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky
a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21)

11. Výbor pro zaměstnanost:
6.

Poradní výbor pro restriktivní praktiky a dominantní postavení:
—

Zřízen 32003 R10001: nařízením Rady (ES) č. 1/2003 ze dne
16. prosince 200J2 (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1)

a 31971 R 2821: njařízením Rady (EHS) č. 2821/1971 ze dne
20. prosince 1971 (l)ř. věst. L 285. 29.12.1971, s. 46), naposledy
pozměněným:
j

—

11994 N: Akterh o podmínkách přistoupení a o úpravách
smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky
a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21)

Zřízen článkem 130 Smlouvy o ES a 32000 D 0098: rozhodnutím
Rady 2000/98/ES ze dne 24. ledna 2000 (Úř. věst. L 29, 4.2.2000,
s. 21)

12. Výbor pro sociální ochranu:

Zřízen článkem 144 Smlouvy o ES a 32000 D 0436: rozhodnutím
Rady 2000/436/ES ze dne 29. června 2000 (Úř. věst. L 172,
12.7.2000, s. 26)

13. Poradní výbor pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků:
7.

Poradní výbor pro kontrolu spojování podniků:

Zřízen 31989 R 4064: nařízením Rady (EHS) č. 4064/89 ze dne
. 21. prosince 1989 (Uř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 1), naposledy
pozměněným:

Zřízen 31971 R 1408: nařízením Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne
14. června 1971 (Úř. věst. L 149, 5.7.1971, s. 2). naposledy
pozměněným:

—
—

31997 R 1310: nanzením Rady (ES) č. 1310/97 ze dne
30.6.1997 (Úř. věst. L 180, 9.7.1997, s. 1)

32001 R 1386: nařízením Evropského parlamentu a Rady
č. 1386/2001 (ES) ze dne 5.6.2001 (Úř. věst. L 187,10.7.2001,
s. 1)
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fCS

1

Úřední věstník Evropské unie
—

14. Poradní výbor pro volný pohyb pracovníků:

Zřízen 31968 R 1612: nařízením Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne
15. října 1968 (Úř. věst. L 257. 19.10.1968, s. 2), naposledy
pozměněným:
—

Zřízen 32001 R 2422: nařízením Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 2422/2001 ze dne 6. listopadu 2001 (Úř. věst. L 3 32.
15.12.2001, s. 1)

23. Odborná skupina jmenovaná Výborem pro vědu a techniku Euratomu pro otázky základních standardů:

Zřízen 31968 R 1612: nařízením Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne
15. října 1968 (Úř. věst. L 257, 19.10.1968, s. 2), naposledy
pozměněným:
—

31992 R 2434: nařízením Rady (EHS) č. 2434/92 ze dne
2 V . 1 9 9 2 (Úř. věst. L 245. 26.8.1992. s. 1)

Zřízena článkem 31 Smlouvy o Euratomu.

24. Odborná skupina jmenovaná Výborem pro vědu a techniku Eura
tomu pro otázky radioaktivních výpustí:

16. Poradní výbor pro bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci:
Zřízen 319"4 D 3325: rozhodnutím Rady 74/325/EHS ze dne
27. června 19^4 (Úř. věst. L 185. 9.7.1974, s. 15), naposledy
pozměněným:
—

Zřízena článkem 37 Smlouvy o Euratomu.

25. Poradní výbor pro provádění zvláštního programu
a vzdělávání v oblasti jaderné energie (2002-2006):

Zřízen článkem 7S Smlouvy o ES.

—

31984 D 0338: rozhodnutím Rady 84/338/Euratom, ESUO,
EHS ze dne 29.6.1984 (Úř. vést. ť l 7 7 , 4.7.1984, s. 25) (pro
otázky jaderného štěpení),

—

rozhodnutím Rady ze dne 16.12.1980 (dokument Rady 4151/
81 (ATO 103) ze dne 8.1.1981. nezveřejněno) (pro otázky
jaderné fúze).

18. Výbor pro otázky :ransevropské dopravní sítě:
Zřízen 31996 D 1692: rozhodnutím Evropského parlamentu
a Rady č. 31996/95/ES ze dne 23. července 1996 (Úř. věst. L 228.
9.9.1996. s. 1). naposledy pozměněným:

Zřízen 31965 D 0270: rozhodnutím Rady ze dne 13. května 1965
(Úř. věst. 88, 24.5.1965. s. 1473). ve znění:
—

Zřízen 31974 Y 0129(01): usnesením Rady ze dne 14. ledna 1974
(Úř. věst. C 7, 29.1.1974, s. 2), nahrazeným:

31970 D 0108: rozhodnutí Rady 70/108/EHS
27.1.1970 (Úř. vést. L 23, 30.1.1970, s. 24)

—

31995 Y 1011(02): usnesením
(Úř. věst. 264. 11.10.1995. s. 4)

Rady

ze

dne

28.9.1995

2 . Koordinační výbor pro rychlé reaktory:
7

Zřízen 31980 Y 0229(04): usnesením Rady ze dne 18. února
1980 (Úř. věst. C 51, 29.2.1980, s. 5)

ze

dne

20. Poradní výbor pro otázky řídícího programu týkajícího se naklá
dání s radioaktivrurn odpadem a jeho skladování:
Zřízen 31977 Y 0811(01): usnesením Rady ze dne 18. července
1977 (Úř. věst. C 192, 11.8.1977, s. 1), naposledy pozměněným:
—

26. Výbor pro vědecký a technický výzkum:

32001 D 13-6: nařízením Evropského parlamentu a Rady
č. 1346/2001 /ES ze dne 22.5.2001 (Úř. věst. L 185. 6.7.200Í,
s. 1)

19. Výbor pro systém Doplatků za používání dopravní infrastruktury:

výzkumu

Zřízen 32002 D 0837: rozhodnutím Rady 2002/837/Euratom ze
dne 30. září 2002 (Úř. věst. L 294, 29.10.2002, s. 74), v souladu s

11994 N: Ak:em o podmínkách přistoupení a o úpravách
smluv - přis-oupení Rakouské republiky, Finské republiky
a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21)

17. Poradní výbor pro dopravu:

—

543/97 zc dne

22. Úřad Evropského společenství pro Energy Star:

31992 R 2434: nařízením Rady (EHS) č. 2434/92 ze dne
2/T.1992 (Úř. věst. L 245, 26.8.1992, s. 1)

15. Technický výbor pro volný pohyb pracovníků:

31997 R 0543: nařízením Rady (ES) č.
17. 3.1997 (Úř. věst. L 84, 26.3.1997. s. 6)

31984 D 0338: rozhodnutím Rady 84/338/Euratom. ESUO,
EHS ze dne 29.6.1984 (Úř. věst. L 177, 4.7.1984, s. 25)

21. Poradní výbor pro podpory poskytované dopravě po železnici,
silnici a vnitrozemských vodních cestách:
Zřízen 31970 R 110": nařízením Rady (EHS) č. 1107/70 ze dne
4. června 1970 (Úř. věst. L 130. 15.6.1970, s. 1), naposledy
pozměněným:

28. Poradní výbor pro veřejné zakázky na stavební práce:

Zřízen 31971 D 0306: rozhodnutím Rady 71/306/EHS ze dne
26. července 1971 (Úř. vést. L 185, 16.8.1971, s. 15), ve znění:
—

31977 D 0063: rozhodnutí Rady 77/63/EHS
21.12.1976 (Úř. vést. L 13, 15.1.1977. s. 15)

ze

dne

29. Poradní výbor pro bankovnictví:

Zřízen 31977 D 0780: první směrnicí Rady 77/780/EHS ze dne
12. prosince 1977 (Úř. věst. L 322, 17.12.1977. s. 30), naposledy
pozměněnou:
—

32000 L 0012: směrnicí Evropského parlamentu a Rady
2000/12/ES ze dne 20.3.2000 (Úř. vést. L 126, 26.5.2000.
s. 1)
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30. Kontaktni vybor pro predchazeni vyuzivani finanëniho systému
k prani penëz:
Ziizen 31991 D 0308: smërnid Rady 91/308/EHS ze dne
10. ëervna 1991 (Uf. vèst. L 166, 28.6.1991, s. 77), naposledy
pozmënënou:
32001 L 0097: smëmid Evroeského parlamentu a Rady
2001/97/ES ze dne ·4.12.2001 (Ur. vëst. L 344, 28.12.2001,
S. 76)

23.9.2003

36. Poradni vybor pro vzdëlavani porodnich asistentek:
Ztizen 31980 D 0156: rozhodnutim Rady 80/156/EHS ze dne
21. ledna 1980 (Ur. vëst. L 33, 11.2.1980, s. 13)
37. Poradni vybor pro vzdëlavani zubnich lékatû:
Zïizen 31978 D 0688: rozhodnutim Rady 78/688/EHS ze dne
25. cervence 1978 (Ur. vës~. L 233, 24.8.1978, s. 15)
38. Poradni vybor pro vzdëlavani v oblasti farmacie:

31. Kontaktni vybor pro koordinaci pravnich a spravnich predpisü
tykajicich se subjektû kolektivniho investovani do pfevoditelnych
cennych papirü (SKIPCP):
Ziizen 31985 L 0611: smëmici Rady 85/611/EHS ze dne 20. prosince 1985 (Ur. vèst. L 375, 31.12.1985, s. 3), naposledy
pozmènënou:
32001 L 0108: smëmicf Evropského parlamentu a Rady
2001/108/ES ze dne 21.1.2002 (Uf. vëst. L 41, 13.2.2002,
S. 35)
3 2. Kontaktni vybor Evropského hospodarského zajmového seskupeni
(EHZS):

Zrizen 31985 D 0434: rozhodnutim Rady 85/434/EHS ze dne
16. zari 1985 (Ur. vëst. L 253, 24.9.1985, S. 43)
39. Poradni vybor pro vzdëlavani veterinarnich lékatû:
Zrizen 31978 D 1028: rozhodnutim Rady 78/1028/EHS ze dne
18. prosince 1978 (Ur. vèst. L 362, 23.12.1978, s. 10)
40. Poradni vybor pro vzdëlavani a pripravu v oboru architektury:
Zïizen 31985 D 0385: rozhodnutim Rady 85/385/EHS ze dne
10. cervna 1985 (Ur. vëst. L 223, 21.8.1985, s. 26)
41. Poradni vybor pro dan z pfidané hodnoty:

Ziizen 31985 R 2137: naiizenim Rady (EHS) ë. 2137/85 ze dne
25. ëervence 1985 (Ûf. vëst. L 199, 31.7.1985, s. 1)
3 3; Kontaktni vybor pro uëetni zavërky nèkterych forem spolecnosti:
Ziizen 31978 L 0660: ctvrtou smëmici Rady 78/660/EHS ze dne
25. ëervence 1978 (Ût. vëst. L 222, 14.8.1978, s. 11), naposledy
pozmënënou:
32001 L 0065: smëmici Evro~ského parlamentu a Rady
2001/65/ES ze dne 27.9.2001 (Üf. vèst. L 283, 27.10.2001,
S. 28)

Zïizen 31977 L 0388: sestou smërnici Rady 77/388/EHS ze dne
17. kvètna 1977 (Ur. vëst. L 145, 13.6.1977, s. 1), naposledy
pozmënènou:
•
-

42. Kontaktni vybor pro Televizi bez hranic:
Zfizen 31997 L 0036: smèrnid Evropského parlamentu a Ra<!Y
97/36/ES ze dne 30. cervna 1997 (Ur. vëst. L 202, 30.7.1997,
S.

34. Poradni vybor pro lékaiské vzdëlavani:
Poradni vybor pro lékarské vzdëlavani:(Uf. vëst. L 167, 30.6.1975,
S. 17)
3 5. Poradni vybor pro vzdelavani v osettovatelstvi:

Ztizen 31977 D 04:54: rozhodnutim Rady 77/454/EHS ze dne
27. èervna 1977 (Uf. rëst. L 176, 15.7.1977. s. 11)

32002 L 0092: smëmici Rady 2002/92/ES ze dne 3.12.2002
L 331, 7.12.2002, s. 27)

(Ut. vëst.

60)

4 3. Vybor pro mënovou a flnancni statistiku a pro statistiku platebni
bilance:
Zïizen 31991 D 0115: rozhodnutim Rady 91/115/EHS ze dne
25. unora 1991 (Ur. vëst. L 59, 6.3.1991, S. 19), naposledy
pozmënènym:
31996 D 0174: rozhodnutim Rady 96/174/ES ze dne 26. 2.
1996 (Uf. vèst. L 51, 1.3.1996, s. 48)
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Seznam uvedený v č l 52 odst 2 aktu o přistoupeni
1.

8.

Skupina pro podnikovou politiku:
Zřízena 32000 D 0690: rozhodnutím Komise 2000/690/ES ze
dne 8. listopadu 2000 (Úř. věst. L 285. 10.11.2000, s. 24)

2.

Výbor pro nakládání s odpady:
Zřízen 31976 D 0431: rozhodnutím Komise 76/431/EHS ze dne
21. dubna 1976 (Úř. věst. L 115, 1.5.1976. s. 73), naposledy
pozměněným:

Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům
při práci:

—

Zřízen 31995 D 0320: rozhodnutím Komise 95/320/ES ze dne
12. července 1995 (Úř. věst. L 188, 9.8.1995, s. 14)
9.
3.

Výbor vrchních inspektorů práce:
Zřízen 31995 D 0319: rozhodnutím Komise 95/319/ES ze dne
12. července 1995 (Úř. věst. L 188. 9.8.1995, s. 11)

4.

Poradní výbor pro kontrolu a snižování znečištění způsobeného
ropou a jinými škodlivými látkami vypouštěnými do moře:
Zřízen 31980 D 0686: rozhodnutím Komise 80/686/EHS ze dne
25. června 1980 (Úř. věst. L 188, 22.7.1980, s. 11), naposledy
pozměněným:

Poradní výbor pro rovné příležitosti žen a mužů:
—
Zřízen 31982 D 0043: rozhodnutím Komise 82/43/EHS ze dne
9. prosince 1981 (Úř. věst. L 20, 28.1.1982, s. 35), naposledy
pozměněným:
—

5.

31995 D 0420: rozhodnutím Komise 95/420/ES ze dne
19.7.1995 (Úř. věst. L 249. 17.10.1995. s. 43)

Výbor pro penzijní připojištění penzijní fórum):
Zřízen 32001 D C548: rozhodnutím Komise 2001/548/ES ze dne
9. července 2001 (Úř. věst. L 196. 20.7.2001, s. 26)

6.

11985 I: Aktem o podmínkách přistoupení a o úpravách
smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské
republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985..S. 23)

Výbor odborníků pro přepravu zemního plynu přepravními sou
stavami:

31987 D 0144: rozhodnutím Komise 87/144/EHS ze dne
13.2.1987 (Úř. věst. L 57, 27.2.1987, s. 57)

10. Poradní výbor pro ochranu zvířat používaných pro pokusné a jiné
vědecké účely:
Zřízen 31990 D 0067: rozhodnutím Komise 90/67/EHS ze dne
9. února 1990 (Úř. věst. L 44, 20.2.1990. s. 30)
11. Poradní výbor pro koordinaci v oblasti vnitřního trhu:
Zřízen 31993 D 0072: rozhodnutím Komise 93/72/EHS ze dne
23. prosince 1992 (Úř. věst. L 26. 3.2.1993. s. 18)
12. Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry:

Zřízen 31995 D 0539: rozhodnutím Komise 95/539/EHS ze dne
8. prosince 1995 (Úř. vést. L 304, 16.12.1995, s. 57), ve znění:
—

7.

31998 D 0285: rozhodnutí Komise 98/285/ES
23.4.1998 (Úř věst. L 128. 30.4.1998. s. 70)

ze

dne
13. Výbor spotřebitelů:

Výbor odborníků pro přenos elektřiny elektrizačními soustavami:
Zřízen 31992 D 0167: rozhodnutím Komise 92/167/EHS ze dne
4.

března

1992

^Jř. věst.

L

74,

2 0 . 3 . 1 9 9 2,

s.

43),

naposledy

pozměněným:
—

Zřízen 32001 D 0527: rozhodnutím Komise 2001/527/ES ze dne
6. června 2001 (Úř. věst. L 191, 13.7.2001, s. 43)

31997 D 0559: rozhodnutím Komise 97/559/ES ze dne
24.7.1997 (Úř. věst. L 230, 21.8.1997, s. 18)

Zřízen 32000 D 0323: rozhodnutím Komise 2000/323/ES ze dne
4. května 2000 (Úř. věst. L 111. 9.5.2000. s. 30)
14. Poradní výbor pro koordinaci předcházení podvodům:
Zřízen 31994 D 0140: rozhodnutím Komise 94/140/ES ze dne
23. února 1994 (Úř. věst. L 61, 4.3.1994, s. 27)
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Seznam uvedenj v
1.

a. S2 odst. 3 aktu o pfistoupeni

Vybor pro Evropsky socialni fond:
Znzen clankem 147 Smlouvy o ES a 31999 R 1260: narizenim
Rady (ES) c. 1260/1999 ze dne 21. cervna 1999 (Ut. vèst. L 161,
26.6.1999, s. 1), ve znëni:

3.

Znzen 31993 D 0619: rozhodnutim Komise 93/619/ES ze dne
19. listopadu 1993 (Ur. vëst. L 297, 2.12.1993, s. 25).
4.

5.
Poradni vybor pro odborné vzdëlâvani:

Poradni vybor pro zpnstupnëni · zadâvâni verejnych zakâzek
ve Spoleèenstvi:
Znzen 31987 D 0305: rozhodnutim Komise 87/305/EHS ze dne
26. kvètna 1987 (Ut. vèst. L 152, 12.6.1987, s. 32), ve znèni:

Znzen 31963 D 0266: nanzenim Rady (EHS) c. 63/266 ze dne
2. dubna 1963 (Ut. vest. L 63, 20.4.1963, s. 1338) a 31963 Q
0688: 6 3/688/EHS stanovami Poradniho vyboru pro odbomé
vzdëlavani (Ur. vèsL P 190, 30.12.1963, s. 3090), naposledy
pozmënënymi:

-

6.
11994 N: Aktem o podminkach piïstoupeni a o ûpravach
smluv - pfistoupeni Rakouské republiky, Finské republiky
a Svédského kralovstvi (Ur. vëst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

Poradni vybor pro rybolov a akvakulturu:
Znzen 31999 D 0478: rozhodnutim Komise 1999/478/ES ze dne
14. cervence 1999 (Ûr. vëst. L 187, 20.7.1999, s. 70).

32001 R 1447: nafizebi Rady (ES) c. 1447/2001 ze dne
28. cervna 2001 (Ur. vëst. L 198, 21.7.2001, s. 1).
2.

Vedeckotechnicky a hospodarsky vybor pro rybarstvi:

31987 D 0560: rozhodnuti Komise 87/560/EHS ze dne
17.7.1987 (Ur. vèst. L 338, 28.11.1987, S. 37).

Poradni vybor pro da a neprimé danè:
Znzen 31991 D 0453: rozhodnutim Rady 91/453/EHS ze dne
30. cervence 1991 (Ur. vest. L 241, 30.8.1991. S. 43).

23.9.2003

| CS 1

Úřední věstník Evropské unie

931

Protokol č. 1
o změnách statutu Evropské investiční banky

Č Á S T PRVNÍ
ZMĚNY STATUTU EVROPSKÉ INVESTIČNÍ BANKY

Článek 1

Protokol o statutu Evropské investiční banky se mění takto:

— Polská republika,
— Portugalská republika,
— Republika Slovinsko,
— Slovenská republika

— článek 3, čl. 4 odst. 1 první pododstavec, čl. 11 odst. 2
první, druhý a rřetí pododstavec, čl. 12 odst. 2 a čl. 13
odst. 1 první pododstavec se nahrazují tímto;

— Finská republika,

— v čl. 11 odst. 2 se za třetí pododstavec vkládá nový pod
odstavec, který zní:

— Spojené království Velké Británie a Severního Irska"

„Článek 3

Čl. 4 odst. 1 první pododstavec

V souladu s článkem 266 Smlouvy jsou členy banky:

— Švédské království,

„1.
Bance
se
přiděluje
základní
kapitál
ve
výši
163 727 670 000 eur, který upíší členské státy v těchto část
kách í ):
1

— Belgické království.
— Česká republika,
— Dánské království,
— Spolková republika Německo.

Německo

26 649 532 500

Francie .

26 649 532 500

Itálie

26 649 532 500

Spojené království

26 649 532 500

Španělsko
Belgie

— Estonská republika.
— Řecká republika,
— Španělské království.
— Francouzská republika.
—
—

Irsko,
Italská republika,

— Kyperská republi<a.
— Lotyšská republika,
— Litevská republika.
— Lucemburské velkovévodství,
— Maďarská republika,
— Republika Malta,
— Nizozemské království,
— Rakouská republika,

15 989 719 500
7 387 065 000

Nizozemsko

7 387 065 000

Švédsko

4 900 585 500

Dánsko

3 740 2 8 3 0 00

Rakousko

3 666 973 500

Polsko

3 635 030 500

Finsko

2 106 816 000

Řecko

2 003 725 500

Portugalsko

1 291 287 000

Česká republika

1 212 590 000

Maďarsko

1 121 583 000

Irsko

935 070 000

Slovensko

408 489 500

Slovinsko

379 429 000

Litva

250 852 000

Lucembursko

187 015 500

Kypr

180 747 000

Lotyšsko

156 192 500

Estonsko

115 172 000

Malta

73 849 000

i ) Údaje uvedené pro nové členské státy jsou orientační
a zakládají se na odhadu údajů za rok 2002 zveřejněných
Eurostatem (Nový Cronos)."
1
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Čl. 11 odst. 2 první, druhý a třetí pododstavec
„2.
Správní rada je složena z 26 řádných členů a 16 zastu
pujících členů.
Řádné členy jmenuje na dobu pěti let Rada guvernérů, přičemž
každý členský stát nominuje jednoho řádného člena a jeden
řádný člen je nominován Komisí.
Zastupující členy jmenuje na dobu pěti let Rada guvernérů
takto:

kteří představují alespoň 50 % upsaného základního kapitálu.
Pro dosažení kvalifikované většiny je třeba 18 hlasů a 68 %
upsaného základního kapitálu. Jednací řád banky určuje
kvórum nutné k platnosti usnesení správní rady."
Čl. 13 odst. 1 první pododstavec
„1.
Řídící výbor se skládá z předsedy a osmi místopředsedů
jmenovaných Radou guvernérů na návrh správní rady na dobu
šesti let. Mohou být jmenováni opakovaně."

ČÁST DRUHÁ

— dva zastupující členy nominované Spolkovou republikou
Německo,

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

— dva zastupující členy nominované Francouzskou republi
kou,
— dva zastupující členy nominované Italskou republikou,
— dva zastupující členy nominované Spojeným královstvím
Velké Británie a Severního Irska,
— jednoho zastupujícího člena nominovaného vzájemnou
dohodou Španělského království a Portugalské republiky,
— jednoho zastupujícího člena nominovaného vzájemnou
dohodou Belgického království, Lucemburského velkové
vodství a Nizozemského království,
— jednoho zastupujícího člena nominovaného vzájemnou
dohodou Dánského království, Řecké republiky a Irska,

23.9.2003

Článek 2
Španělské království splatí částku 309 686 775 eur jako podíl
na základním kapitálu splatný v souvislosti s navýšením upsa
ného základního kapitálu. Tento příspěvek bude splacen v osmi
stejných splátkách splatných k 30.9.2004,
30.9.2005,
30.9.2006, 31.3.2007, 30.9.2007, 31.3.2008, 30.9.2008
a 31.3.2009
Španělské království přispěje v osmi stejných splátkách splat
ných k výše uvedeným dnům do rezervního fondu a do rezerv
rovnocenných rezervním fondům, jakož i na částku, jež má
být ještě vyčleněna na rezervní fond a rezervy odpovídající
zůstatku na výkazu zisků a ztrát, jak je vykazuje banka ke
konci měsíce předcházejícího přistoupení ve schválené rozvaze,
částkou odpovídající podílu 4,1292% na rezervním fondu
a rezervách.

i

!
i

— jednoho zastupujícího člena nominovaného vzájemnou
dohodou Rakouské republiky, Finské republiky a švédského
království

Článek 3
Ode dne přistoupení splatí nové členské státy následující částky
odpovídající jejich splatným podílům na upsaném základním
kapitálu, jak je vymezeno v článku 4 statutu ( ) :
2

— tři zastupující členy nominované vzájemnou
České republiky, Estonské republiky, Kyperské
Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské
Republiky Malta, Polské republiky, Republiky
a Slovenské republiky,

dohodou
republiky,
republiky,
Slovinsko

— jednoho zastupujícího člena nominovaného Komisí."

V čl. 11 odst. 2 se za třetí pododstavec vkládá nový pododsta
vec, který zní
„Správní rada kooptuje šest odborníků bez hlasovacího práva:
tři z nich jako řádné členy a tři jako zastupující členy."

Čl. 12 odst. 2
„2.
Nestanoví-li tento statut jinak, přijímá správní rada roz
hodnutí nejméně třetinou svých členů s hlasovacím právem,

Polsko

181 751 525 EUR

Česká republika

60 629 500 EUR

Maďarsko

56 0 7 9 1 5 0 EUR

Slovensko

20 424 475 EUR

Slovinsko

18 971 450 EUR

Litva

12 542 600 EUR

Kypr

9 037 350 EUR

Lotyšsko

7 809 625 EUR

Estonsko

5 758 600 EUR

Malta

3 692 450 EUR

( ) Tato data se zakládají na předpokladu, že k přistoupení nových
členských států skutečně dojde nejpozději dva měsíce přede dnem
30.9.2004.
( ) Uvedené údaje jsou orientační a zakládají se na odhadu údajů za
rok 2002 zveřejněných Eurostatem (Nový Cronos).
!

2

Úřední věstník Evropské unie

23.9.2003

Tyto příspěvky budou splaceny v osmi stejných splátkách splat
ných k
30.9.2004,
30.9.2005,
30.9.2006,
31.3.2007,
30.9.2007, 31.3.2008, 30.9.2008 a 31.3.2009 ( ) .
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Článek 5

!

Článek 4

Nové členské státy přispějí v osmi stejných splátkách splatných
ke dnům uvedeným v článku 3 do rezervního fondu a do
rezerv rovnocenných rezervním fondům, jakož i na částku, jež
má být ještě vyčleněna na rezervní fond a rezervy odpovídající
zůstatku na výkazu zisků a ztrát, jak je vykazuje banka ke
konci měsíce předcházejícího přistoupení ve schválené rozvaze,
částkami odpovídajícími následujícím procentním podílům na
rezervním fondu a rezervách ( ) :

Základní kapitál a splátky uvedené v článcích 2, 3 a 4 tohoto
Protokolu budou splaceny Španělským královstvím a novými
členskými státy v hotovosti v eurech, pokud Rada guvernérů
jednomyslně nerozhodne jinak.

Článek 6

2

Polsko

2,4234 %

Česká republika

0,8084 %

Maďarsko

0,7477 %

Slovensko

0,2723 %

Slovinsko

0,2530 %

Litva

0,1672 %

Kypr

0,1205 %

Lotyšsko

0,1041 %

Estonsko

0,0768 %

Malta

0,0492 %

(') Tato data se zakládají na předpokladu, že k přistoupení nových
členských států skutečně dojde nejpozději dva měsíce přede dnem
30.9.2004.
( ) Uvedené údaje jsou orientační a zakládají se na odhadu údajů za
rok 2002 zveřejněných Eurostatem (Nový Cronos).
2

1.
Bezprostředně po přistoupení jmenuje Rada guvernérů
jednoho řádného člena za každý členský stát, stejně tak jako
zastupující členy, jak je uvedeno v čl. 11 odst. 2 statutu.

2.
Funkční období takto jmenovaných řádných a zastu
pujících členů správní rady skončí na závěr výročního zasedání
Rady guvernérů, během nějž bude přezkoumána výroční
zpráva za účetní období 2007.

3.
Bezprostředně po přistoupení správní rada kooptuje
odborníky a jejich zástupce.

934
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Protokol č. 2
o restrukturalizaci českého ocelářského průmyslu
1.
Odchylně od článků 87 a 88 Smlouvy o ES se státní pod
pora poskytnutá Českou republikou pro účely restrukturalizace
vymezeným částem českého ocelářského průmyslu od roku
1997 do roku 2003 považuje za slučitelnou se společným
trhem za těchto podmínek:

období stanovené v čl. 8 odst. 4 protokolu č. 2 o výrobcích
ESUO k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi
Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na
jedné straně a Českou republikou na straně druhé (*) bylo
prodlouženo do dne přistoupení,

— termíny stanovené v restrukturalizačním plánu, na jehož
základě byl uvedený protokol prodloužen, jsou dodržovány
v období 2002-2006,

— podmínky stanovené v tomto protokolu jsou splněny a

— žádná státní podpora nemá být českému ocelářskému prů
myslu vyplacena po dni přistoupení.
2.

Restrukturalizace českého ocelářství popsaná v jedno

tlivých obchodních plánech společností uvedených v příloze 1

CZK. Z této celkové částky obdrží Nová Huť nejvýše
5 700 075 201 C Z K , Vítkovice Steel nejvýše 8 155 350 0 0 0
C Z K a Válcovny plechu Frýdek Místek nejvýše 292 000 0 0 0
C Z K v závislosti na požadavcích stanovených ve schváleném
restrukturalizačním plánu. Podpora bude poskytnuta pouze
jednou. Česká republika neposkytne českému ocelářskému prů
myslu žádnou další státní podporu pro účely restrukturalizace.

7.
Čisté snížení výrobní kapacity, kterého má Česká repu
blika dosáhnout pro hotové výrobky v období 1997-2006, činí
590 000 tun.

Snížení výrobní kapacity bude měřeno pouze na základě trva
lého uzavření výrobních zařízení fyzickým zničením tak, aby
tyto kapacity již nemohly být zprovozněny. Prohlášení kon
kursu na ocelářskou společnost se nepovažuje za snížení
výrobní kapacity.

Výše uvedené úrovně čistého snížení výrobní kapacity a rovněž
jakýchkoli dalších snížení kapacity, které restrukturalizační pro
gram označuje za nezbytná, bude dosaženo v souladu s harmo
nogramem stanoveným v příloze 2.

bude splňovat podrnínky stanovené v tomto protokolu a bude
dokončena nejpozději cíne 31. prosince 2006 (dále jen „konec

resTTukturalizačního období").

3.
Státní podporu v, rámci českého restrukturalizačního pro
gramu pro ocelářský průmysl lze poskytovat pouze společno
stem uvedeným v příloze 1 (dále jen „přijímající společnosti").

Přijímající společnost nesmí

a)

b)

8.
Česká republika odstraní obchodní překážky na trhu
s uhlím v souladu s acquis do přistoupení a umožní českým
ocelářským společnostem získat přístup k uhlí za mezinárodní
tržní ceny.

9.
Bude proveden obchodní plán pro přijímající společnost
Nová Huť. Zejména:

v případě fuze se společností neuvedenou v příloze 1 pře
vést výhody z podpory poskytnuté přijímající společnosti;

závod Vysoké Pece Ostrava bude včleněn do organizačního
rámce Nové Huti nabytím plného vlastnictví. Pro tuto fúzi
bude stanoveno cílové datum včetně určení subjektu
odpovědného za její provedení;

převzít aktiva žádné společnosti neuvedené v příloze 1, na
kterou byl prohlášen konkurs v období do 31. prosince
2006.

5.
Každá další privatizace kterékoli přijímající společnosti
musí dodržovat podmínky a zásady týkající se životaschop
nosti, státních podpor a snížení výrobní kapacity vymezené
v tomto protokolu.

6.
Celková restrukturalizační podpora poskytnutá přijí
majícím společnostem bude určena na základě hledisek stano
vených ve schváleném českém restrukturalizačním plánu pro
ocelářský průmysl a jednotlivých obchodních plánech schvá
lených Radou. V každém případě je však výše podpory vypla
cené v období 1997-2003 omezena na nejvýše 14147 425 201

(») Úř. vést. L 360, 31.12.1994, s. 2.

b)

restrukturalizační snahy se zaměří na to, aby Nová Huť

— byla přeměněna z výrobně orientovaného podniku na
tržně orientovaný a byla zlepšena výkonnost a účinnost
jejího obchodního vedení, včetně větší průhlednosti
nákladů,

přehodnotila svůj sortiment
s vyšší přidanou hodnotou,

a vstupovala

na trhy

provedla investice nezbytné k dosažení vyšší jakosti
hotových výrobků v krátké době;

23.9.2003
c)
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bude provedení, restrukturalizace zaměstnanosti; úrovně
produktivity srovnatelné s úrovněmi dosahovanými skupi
nami výrobků ocelářského průmyslu y E U budou dosaženy
do 31. prosince 2006 na základě konsolidovaných čísel pro
dotyčné přijímající společnosti;

d) souladu s odpovídajícím acquis v oblasti ochrany životního
prostředí bude dosaženo do přistoupení, včetně nezbytných
investic obsažených v obchodním plánu. V souladu
s obchodním plánem budou rovněž provedeny nezbytné
budoucí investice do integrované prevence a omezování
znečištění, aby byl zajištěn soulad se směrnicí 96/61/ES
o integrované prevenci a omezování znečištění I ) do
1. listopadu 200?.
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— provedla investice nezbytné k dosažení vyšší jakosti
hotových výrobků v krátké době;

— upřednostňovala provedení identifikovaných klíčových
příležitostí pro zvýšení zisku (včetně restrukturalizace
zaměstnanosti, snižování nákladů, zvyšování výnosů
a přesměrování odbytu).

12.
K veškerým následným změnám celkového restrukturalizačního plánu a jednotlivých plánů musí dát souhlas Komise,
popřípadě Rada.

1

10.
Bude proveden obchodní plán pro přijímající společnost
Vítkovice Steel. Zejména:

13.
Restrukturalizace bude prováděna za podmínek plné
transparentnosti a na základě zdravých zásad tržního hospo
dářství.

válcovna Duo bude trvale uzavřena nejpozději dne 31. pro
since 2006. V případě nákupu společnosti strategickým
investorem bude toto uzavření k uvedenému dni pod
mínkou kupní smlouvy;

14.
Komise a Rada budou podrobně dohlížet na provádění
restrukturalizace a plnění podmínek stanovených v tomto pro
tokolu týkajících se životaschopnosti, státní podpory a snižo
vání výrobní kapacity před přistoupením a po něm až do
konce restrukturalizačního období v souladu s odstavci 15 až
18. K tomuto účelu bude Komise předkládat zprávy Radě.

b) restrukturalizační snahy se zaměří na to, aby Vítkovice
Steel

15.
Komise a Rada budou sledovat hodnoty restrukturali
zace stanovené v příloze 3.

— zvýšila přímé prodeje a více se zaměřila na snižování
nákladů, což je zásadní pro účinné obchodní vedení,

16. " Sledování bude zahrnovat nezávislé hodnocení, které
bude provedeno v letech 2003, 2004, 2005 a 2006. Test živo
taschopnosti stanovený Komisí bude významným prvkem
k zajištění, že bude životaschopnosti dosaženo.

a)

— se přizpůsobila tržní poptávce a přesměrovala k výrob
kům s vyšší přidanou hodnotou,
17.
Česká republika bude plně spolupracovat se všemi sledo
vacími mechanismy. Zejména:
— přesunula navrhovanou investici do sekundární výroby
oceli z roku 2004 na rok 2003, aby mohla soutěžit
spíše jakostí než cenou;

c)

souladu s odpovídajícím acquis v oblasti ochrany životního
prostředí bude dosaženo do přistoupení, včetně nezbytných
investic obsažených v obchodním plánu, jenž zahrnuje
potřebu budoucí investice do integrované prevence a ome
zování znečištění.

11.
Bude proveden obchodní plán pro přijímající společnost
Válcovny plechu Frýdek Místek (VPFM). Zejména:

a)

válcovny za tepla č. 1 a 2 budou trvale uzavřeny do konce
roku 2004;

b) restrukturalizační snahy se zaměří na to, aby VPFM

(') Úř. věst. L 257. 10.10.1996. s. 26.

— Česká republika předloží Komisi pololetní zprávy týkající
se restrukturalizace přijímaucích společností nejpozději
15. března a 15. září každého roku až do konce restruktu
ralizačního období,

— první zprávu obdrží Komise do 15. března 2003
a poslední do 15. března 2007, nerozhodne-li Komise
jinak,

— zprávy budou obsahovat veškeré informace nezbytné ke
sledování restrukturalizačního procesu a snižování a využití
výrobní kapacity a budou poskytovat dostatečné finanční
údaje, aby bylo možné posoudit, zda byly splněny pod
mínky a požadavky obsažené v tomto protokolu. Zprávy
budou obsahovat alespoň informace stanovené v příloze 4,
u kterých si Komise vyhrazuje právo, na změnu podle
svých zkušeností získaných v průběhu sledovacího procesu.
Kromě jednotlivých obchodních zpráv společností uve
dených v příloze 1 bude součástí celkové zprávy také
zpráva o celkové situaci českého ocelářství, včetně nejnovějšího makroekonomického vývoje,

Úřední věstník Evropské unie
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— Česká republika stanoví přijímajícím společnostem povin
nost sdělit veškeré údaje, které by za jiných okolností byly
považovány za důvěrné. Při podávání zpráv Radě Komise
zajistí, že důvěrné informace týkající se jednotlivých spo
lečností nebudou sdělovány.

b) závazky přijaté v rámci prodloužení období, během kte
rého může Česká republika výjimečně poskytovat státní
podporu na restrukturalizaci svého ocelářského průmyslu
podle Evropské dohody ( ) , nebyly splněny nebo že

18.
Komise se může kdykoli rozhodnout, že zmocní nezávi
slého poradce, aby posoudil výsledky sledování, prováděl jaký
koli potřebný průzkum a podával zprávy Komisi a Radě.

c)

!

19.
Pokud Komise na základě zpráv uvedených v odstavci
16 zjistí, že se vyskytly zásadní odchylky od finančních údajů,
na kterých bylo založeno hodnocení životaschopnosti, může
požadovat, aby Česká republika přijala vhodná opatření
k posílení restrukturalizačních opatření dotyčných přijímajících
společností.
20.
a)

pozbude přechodná
účinku.

podmínky pro přechodnou úpravu obsažené v tomto pro
tokolu nebyly splněny nebo že

VÁLCOVNY PLECHU, a. s.
Křižíkova 1377
Frýdek-Místek
Česká republika

v

tomto

1

ZÁKLADĚ RESTRUKTURALIZAČNÍHO

ČESKÉ REPUBLIKY PRO OCELÁŘSKÝ PRŮMYSL

VTITCOVICE STEEL, a. s.
Ruská 2887/101
706 02 Ostrava-Vítkovice
Česká republika

obsažená

(') Úř. věst. L 360, 31.12.1994, s. 2.

PŘÍLOHA

NOVÁ HUŤ, a. s.
Vratimovská 689
707 02 Ostrava-Kunčice
Česká republika

úprava

protokolu

Komise učiní přiměřená opatření vyžadující od kterékoli
dotyčné společnosti, aby při porušení podmínek stanovených
v tomto protokolu vrátila jakoukoli poskytnutou podporu.

Pokud sledování ukáže, že

S P O L E Č N O S T I PŘIJÍMAJÍCÍ S T Á T N Í P O D P O R U NA

Česká republika v průběhu restrukturalizačního období
poskytla dodatečnou neslučitelnou státní podporu ocelář
skému průmyslu, a zejména přijímajícím společnostem,

PROGRAMU
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2

HARMONOGRAM PRO ZMĚNY KAPACITY (SNIŽOVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ)^)

Spo.ečnost

Zařízení

Poldi Hulte

Válcovny V1-V8

VPFM

Válcovny za tepla č. 1 a 2

Vítkovice Steel

Změna výrobní
kapacity
(tun za rok)

Datum změny výroby

Datum trvalého
uzavření

-120 000

1.8.1999

31.5.2000

-70 000

31.12.2004

31.12.2005

Válcovna Duo

-130 000

30.6.2006

31.12.2006

Nová Huť

Profilové válcovací trati velkého
průměru - H C C

-600 000

31.8.2006

31.12.2006

Nová Huť

Profilová válcovací trať

+ 330 000

1.1.2007

Čistá změna výrobní kapacity

-590 000

—

(') Snížen' výrobní kapacitv by mělv být trvalé, jak jsou vymezenv v rozhodnutí Komise č. 3010/91/ESUO (Úř. věst. D 286. 16.10.1991,
s. 20.)

PŘÍLOHA

3

HODNOTY RESTRUKTURALIZACE A SLEDOVÁNÍ

1.

Životaschopnost
S přihlédnutím ke zvláštním účetním pravidlům uplatňovaným Komisí dosáhne každá přijímající společnost mini
málního ročního hrubého provozního výsledku obratu (10% pro neintegrované ocelárny, 13,5 % pro integrované
válcovny oceli) a minimální přeměny 1,5 % obratu na vlastní kapitál nejpozději do 31. prosince 2006. To bude
ovéřeno nezávislým hodnocením prováděným jednou ročně mezi roky 2003 a 2006, jak je stanoveno v odstavci
16 protokolu.

2.

Produktivita
Celkové produktivity srovnatelné s produktivitou dosahovanou ocelářským p r ů m y s l e m E U bude p o s t u p n ě d o s a ž e n o
do J I . prosince 2 0 0 6 . To bude ověřeno nezávislým h o d n o c e n í m p r o v á d ě n ý m jednou ročně m e z i r o k y 2 0 0 3
a 2006, jak je stanoveno v odstavci 16 protokolu.

3.

Snižování nákladů
Zvláštní důležitost se přikládá snižování nákladů jako jednoho z klíčových prvků životaschopnosti. Tato snížení
budou plně provedena v souladu s obchodními plány přijímajících společností.

938
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PŘÍLOHA 4
ORIENTAČNÍ SEZNAM P O Ž A D O V A N Ý C H INFORMACÍ

1.

2.

3.

4.

Produkce a tržní dopady

—

měsíční produkce surové oceli, polotovarů a hotových výrobků podle kategorií a podle sortimentu výrobků,

—

prodané výrobky, včetně objemů, cen a trhů; rozdělení podle sortimentu výrobků.

Investice

—

podrobnosti o uskutečněných investicích,

—

datum dokončení,

—

investiční náklady, zdroje financování a částka jakékoli související podpory,

—

datum výplaty podpory, pokud existuje.

Snižování pracovní síly

—

počet a načasování propouštění,

—

vývoj zaměstnanosti v přijímajících společnostech (s rozlišením mezi přímým a nepřímým zaměstnáním).

Výrobní kapacita (s ohledem na veškeré ocelářství v České republice)

—

datum nebo očekávané datum ukončení výroby uzavíraných výrobních kapacit, vyjádřené v MPP (maximální
přípustné roční produkci, které lze dosáhnout za běžných pracovních podmínek), a jejich popis,

—

datum (nebo očekávané datum) demontáže dotyčných zařízení ve smyslu rozhodnutí Komise č. 3010/91 /ESUO
oj informacích, které mají poskytovat ocelářské podniky o svých investicích ( ), a podrobnosti o demontáži,
1

i

5.

—

datum (nebo očekávané datum) zavedení nových výrobních kapacit a jejich popis,

—

vývoj celkové výrobní kapacity surové oceli a hotových výrobků v České republice podle kategorií.

Náklady

—

6.

O

rozčlenění nákladů a vývoj jejich složek v minulosti a v budoucnosti, zejména pokud jde o úspory nákladů na
pracovní sílu, spotřebu energií, suroviny, příslušenství a snížení vnějších služeb.

Finaníční výkonnost

—

vývoj vybraných finančních ukazatelů klíčových pro zajištění, že je postupováno směrem k životaschopnosti
(finanční výsledky a ukazatele musí být poskytovány tak, aby je bylo možné porovnat s finančním restrukturalizačním plánem společnosti, a musí zahrnovat test životaschopnosti stanovený Komisí),

—

úroveň finančního zatížení,

Úř. věst L 286,16.10.1991, s. 20.
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podrobnosti o poskytnutych podporach a jejich naëasovani,
podrobnosti o platbach jiz poskytnutfch podpor a jejich naëasovani,
podminky piipadnfch novych uvèrü (bez ohledu na zdroj).
7.

PriYatizace
prodejni cena a reseni stavajidch zavazkû,
naloieni s \')110sem prodeje,
datum prodeje,
finanëni postaveni spoleënosti v okamziku prodeje.
hodnota spoleënosti / aktiva v okami.iku prodeje a metoda pouiita pro ocenèni.

8.

Vyt·,·oreni nové spoleënosti nebo nového zavodu zahrnujid rozfüeni vyrobni kapacity
totoinost kazdého uèastnika ze soukromého a verejného sektoru,
zdroje jejich financovani na vytvoreni nové spoleënosti nebo nového zavodu,
podminky uëasti akcionaru z verejného nebo soukromého sektoru,
struktura vedeni nové spoleénosti.
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Protokol č. 3
o výsostných oblastech Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na Kypru
VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY,

PŘIPOMÍNAJÍCE, že společné prohlášení o výsostných oblastech Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska na Kypru přiložené k závěrečnému aktu smlouvy o přistoupení Spojeného království
k Evropským společenství stanovilo, že právní úprava, kterou se budou řídit vztahy mezi Evropským
hospodářským společenstvím a výsostnými oblastmi, bude stanovena v rámci případné dohody mezi Spo
lečenstvím a Kyperskou republikou;

BEROUCE V ÚVAHU ustanovení Smlouvy o založení Kyperské republiky (dále jen „zakládající smlouva")
a související výměny nót ze dne 16. srpna 1960 týkající se výsostných území;

PŘIHLÍŽEJÍCE k výměně nót mezi vládou Spojeného království a vládou Kyperské republiky týkající se
správy výsostných oblastí ze dne 16. srpna 1960 a připojeného prohlášení vlády Spojeného království, že
jedním z hlavních cílů, jichž je třeba dosáhnout, je ochrana zájmů osob s bydlištěm nebo pracujících ve
výsostných oblastech, a domnívajíce se v této souvislosti, že uvedené osoby by měly v co nejširší míře
podléhat stejnému zacházení jako osoby s bydlištěm nebo pracující v Kyperské republice;

PŘIHLÍŽEJÍCE DÁLE k ustanovením zakládající smlouvy týkajícím se celní úpravy mezi výsostnými oblastmi
a Kyperskou republikou, a zejména k příloze F uvedené smlouvy;

PŘ1HLÍŽE|CE ROVNĚŽ k závazku Spojeného království nevytvářet celní stanoviště ani jiné hraniční překážky
mezi výsostnými oblastmi a Kyperskou republikou a k ujednáním učiněným podle zakládající smlouvy,
podle nichž orgány Kyperské republiky spravují široký sortiment veřejných služeb ve výsostných obla
stech, včetně oblastí zemědělství, celnictví a daní;

POTVRZLJJÍCE, že přistoupení Kyperské republiky k Evropské unii se nedotkne práv a povinností stran
zakládající smlouvy;
!
i

UZNÁVAJÍCE proto potřebu uplatňovat některá ustanovení Smlouvy o založení Evropského společenství
a souvisejícího práva ES na výsostné oblasti a přijmout zvláštní úpravu pro provádění těchto ustanovení
ve výsostných oblastech,

SE DOHODLY NA TĚCHTO USTANOVENÍCH:

Článek 1

Článek 2

V čl. 299 odst. 6 Smlouvy o založení Evropského společenství
se písmeno b) nahrazuje tímto:

1.
Výsostné oblasti jsou zahrnuty do celního území Spole
čenství a pro tyto účely se celní předpisy a předpisy společné
obchodní politiky uvedené v části první přílohy tohoto proto
kolu vztahují na výsostné oblasti se změnami stanovenými
v uvedené příloze.

„b) Tato smlouva se nevztahuje na výsostné oblasti Spojeného
království Akrotiri a Dhekelia na Kypru, s výjimkou roz
sahu nezbytného k zajištění provedení úpravy stanovené
v Protokolu o výsostných oblastech Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska na Kypru, přiloženého
k Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Eston
ské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky,
Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta,
Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky
k Evropské unii, v souladu s podmínkami stanovenými
v uvedeném protokolu."

i

2.
Předpisy o daních z obratu, spotřebních daních a jiných
druzích nepřímých daní uvedené v části druhé přílohy
k tomuto protokolu se vztahují na výsostné oblasti se změnami
stanovenými v uvedené příloze, jakož i s odpovídajícími usta
noveními použitelnými na Kypr, jak jsou stanoveny v Aktu
o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky,
Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky,
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Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Slovin
ské republik)' a Slovenské republiky k Evropské unii.
3.
Předpisy uvedené v části třetí přílohy tohoto protokolu se
mění tak, jak je stanoveno v uvedené příloze, aby Spojené krá
lovství mohlo zachovat úlevy a osvobození od cel a daní pro
dodávky pro své ozbrojené síly a pro přidružené zaměstnance,
které zaručuje zakládající smlouva.

Článek 7

1.
S výhradou odstavce 2 odpovídá za provádění tohoto
protokolu ve výsostných oblastech Spojené království.
Zejména:
a)

Článek 3
Na výsostné oblasti se vztahují tato ustanovení Smlouvy a sou
visející předpisy:
a)

část třetí hlava II Smlouvy o ES o zemědělství a předpisy
přijaté na jejím základě:

b) opatření přijatá podle čl. 152 odst. 4 písm. b) Smlouvy
o ES.

Článek 4

Osoby s bydlištěm nebo zaměstnané na území výsostných
oblastí, na které se podle úpravy stanovené na základě zaklá
dající smlouvy a související výměny nót ze dne 16. srpna 1960
vztahují předpisy sociálního zabezpečení Kyperské republiky'
se pro účely nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června
1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na
zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich
rodinné příslušník) pohybující se v rámci Společenství (')
považují za osoby s bydlištěm nebo zaměstnané na území
Kyperské republiky.

Článek 5

1.
Po Kyperské republice není požadováno, aby prováděla
kontroly u osob překračujících její pozemní a mořské hranice
s výsostnými oblas:mi, a na tyto osoby se nevztahují žádná
omezení Společenství pro překračování vnějších hranic.
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Spojené království odpovídá za uplatňování opatření Spole
čenství uvedených v tomto protokolu v oblasti cel,
nepřímých daní a společné obchodní politiky ve vztahu ke
zboží dováženému na ostrov Kypr nebo z něj vyváženému
skrze přístav nebo letiště ve výsostnách oblastech;

b) ve výsostných oblastech mohou být prováděny celní kon
troly zboží dováženého na ostrov Kypr nebo vyváženého
z něj ozbrojenými silami Spojeného království skrze přístav
nebo letiště Kyperské republiky;
c)

Spojené království odpovídá za vydávání veškerých licencí,
povolení nebo osvědčení, která jsou případně vyžadována
podle jakéhokoli použitelného opatření Společenství ve
vztahu ke zboží dováženému na ostrov Kypr nebo vyváže
nému z něj ozbrojenými silami Spojeného království.

2.
Kyperská republika je příslušná pro správu a vyplácení
veškerých prostředků Společenství, na které mají osoby ve
výsostných oblastech případně nárok při uplatňování společné
zemědělské politiky ve výsostných oblastech podle článku 3
tohoto protokolu, a odpovídá za tyto výdaje Komisi.
3.
Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, může Spojené krá
lovství přenést na příslušné orgány Kyperské republiky, v sou
ladu s úpravou stanovenou na základě zakládající smlouvy,
výkon kterýchkoli funkcí, jimiž je členský stát pověřen
některým z ustanovení uvedených v článcích 2 až 5 nebo na
jeho základě.
4.
Spojené království a Kyperská republika spolupracují, aby
zajistily účinné provádění tohoto protokolu ve výsostných
oblastech, a případné uzavírají další ujednání o přenesení
působnosti k provádění kterýchkoli ustanovení uvedených
v článcích 2 až 5. Opis takových ujednání předloží Komisi.

Článek 8
2.

Spojené království vykonává kontroly osob překračujících

vnější hranice výsostných oblastí v souladu ze závazky stano
venými v části čtvrté přílohy tohoto protokolu.

Článek 6

Rada může na návrh Komise jednomyslným rozhodnutím,
s cílem zajistit účinné dosahování cílů stanovených v tomto
protokolu, změnit výše uvedené články 2 až 5 včetně přílohy
nebo uplatňovat jiná ustanovení Smlouvy o ES a souvisejících
právních předpisů Společenství na výsostné oblasti za pod
mínek, které stanoví. Komise před podáním návrhu konzultuje
Spojené království a Kyperskou republiku.

(') Úř. věst. L 149. 5.7.19n. s. 2.

Jediným účelem ujednání stanovených v tomto protokolu je
úprava zvláštního postavení výsostných oblastí Spojeného krá
lovství na Kypru a tato ujednání se nevztahují na žádné jiné
území Společenství ani nepředjímají vcelku ani zčásti žádná
jiná zvláštní ujednání, která již existují nebo která budou
případně zavedena na jiném evropském území uvedeném
v článku 299 Smlouvy.

Článek 9

Komise podává Evropskému parlamentu a Radě každých pět
let zprávu o provádění ustanovení tohoto protokolu.
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PŘÍLOHA
Odkazy aněné v tomto protokolu na směrnice a nařízení se považují za
odkazy na tyto směrnice a nařízení tak, jak jsou v průběhu času měněny
a nahrazovány, a na prováděcí předpisy k nim.

práva duševního vlastnictví na území Společenství a jeho vývozu
a zpětného vývozu z tohoto území;

10.
Nařízení Rady (ES) č. 1334/2000 ze dne 22. června 2000,
kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a tech
nologií dvojího užití.

Č Á S T PRVNÍ

1.
Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se
vydává celní kodex Společenství, jehož čl. 3 odst. 2 se nahrazuje tímto:

.2.
Následující území, nacházející se mimo území členských
států, jsou s ohledem na smlouvy a dohody, které se na ně vzta
hují, považována za součást celního území Společenství:

a)

ČÁST QRUHÁ

1.
Šestá smérnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o har
monizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
- Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně, při
čemž:

FRANCIE
a)
Území Monackého knížectví, jak je vymezuje celní smlouva
podepsaná v Paříži dne 18. května 1963 (Úřední věstník Fran
couzské republiky ze dne 27. září 1963, s. 8679)

b)

„Odchylně od odstavce l a s ohledem na:

KYPR
Území výsostných oblastí Spojeného království Akrotirí
a Dhekelia, jak je vymezeno ve Smlouvě o založení Kyperské
republiky, podepsané v Nikósii dne 16. srpna 1960 (United
Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252)";

28. března

1983

4.
Nanzení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993,
kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává
celní kodex Společenství;

5.
Nařízení Rady (EHS)jč. 3677/90 ze dne 13. prosince 1990 o opa
třeních, která mají být přijata za účelem zamezení zneužívání určitých
látek k nedovolené výrobě! omamných a psychotropních látek;

6.
Směrnice Rady 92/109/EHS ze dne 14. prosince 1992 o výrobě
určitých látek používaných k nedovolené výrobě omamných a psycho
tropních látek a o jejich uvádění na trh;

7.
Nařízení Rady (EHS) č.
o vývozu kulturních statků;

3911/92 ze dne 9. prosince

—

smlouvy a dohody, které uzavřely Monacké knížeství s Fran
couzskou republikou a ostrov Man se Spojeným královstvím
Velké Británie a Severního Irska,

—

Smlouvu o založení Kyperské republiky,

se Monacké knížectví, ostrov Man a výsostné oblasti Spojeného
království Akrotiri a Dhekelia nepovažují pro účely této směrnice
za třetí území."

2.
Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987
o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku;

3.
Nařízení Rady (EHS) č. 918/83 ze dne
o systému Společenství pro osvobození od cla;

v čl. 3 odst. 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:

b)

v čl. 3 odst. 4 druhém pododstavci se doplňuje nová odrážka,
která zní:

„ — pocházející z výsostných oblastí Spojeného království Akrotiri
a Dhekelia nebo pro ně určená byla považována za plnění
pocházející z Kyperské republiky nebo pro ni určená."

2.
Směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné
úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební
dani: v čl. 2 odst. 4 se doplňuje nová odrážka, která zní:

„ — výsostných oblastí Spojeného království Akrotiri a Dhekelia byla
považována za plnění mající místo původu nebo určení v Kyperské
republice."

1992

8.
Nařízení Rady (ES) č. 3295/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým
se stanoví opatření týkající se propouštění zboží porušujícího některá
práva duševního vlastnictví na území Společenství a jeho vývozu
a zpětného vývozu z tohoto území;

9.
Nařízení Komise (ES) č. 1367/95 ze dne 16. června 1995, kterým
se stanoví prováděcí pravidla k nanzení Rady (ES) č. 3295/94, kterým
se stanoví opatření týkající se propouštěni zboží porušujícího některá

ČÁST TŘETÍ

1.
V článku 135 nařízení Rady (EHS) č. 918/83 ze dne 28. března
1983 o systému Společenství pro osvobození od cla se vkládá nové
písmeno, které zní:

,d) úlev poskytovaných Spojeným královstvím na dovoz zboží pro
použití jeho ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci je
doprovázejícími nebo k zásobení jejich jídelen, vyplývajících ze
Smlouvy o založení Kyperské republiky ze dne 16. srpna 1960."
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2.
V sesté smëmici Rady 77/388/EHS ze dne 17. kvëtna 1977 o harmonizaci pramich predpisü èlenskf·ch statu rykajicich se dani z obraru
- Spoleèny systém dan·: z piidané hodnoty: jednotny zaklad danë:
a)

ii)
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jsou dr:ziteli platného viza Kyperské rcpubliky. je-li
vyzadovano:

iii) zabyvaji se èinnosti spojenou s obrannou èinnosti nebo
jsou rodinnymi pfislusniky osoby, ktera se takovou èinnosti zabyva, a

v cl. 14- odst. 1 pis:n. gl se doplnuje nova odrazka, kter.i zni:
"- osvobozeni sunovena ve tfeti odr.izce se rozfüuji na dovoz
uskuteènëni· ozbrojenj'mi silami Spojeného kralovstvi
umisten}°mi r.a ostrovë Kypru podle Smlouvy o zalozeni
Kyperské rept.bliky ze dne 16. srpna 1960 a dodani zbozi
a posk}1ovani sluzeb pro në, jsou-li toto zbozi a t)10 sluzby
pro pouziti tèmito ozbrojenymi silami nebo civilnimi
zamëstnanci j~ doprovazejicimi anebo k zâsobeni jejich jideJen.

iv) nepredstavuji ohrozeni nârodni bczpeènosti.
b)

Spojené krâlovstvi se müzc odchi-lit od tèchto podminek
pouze z humanitarnich düvodü, z düvodü narodniho zajmu
nebo proto, aby dostalo SV}m mezinarodnim zavazküm.

c)

Pro uèely zavazkü uvedenych v pism. a) bode ii) se se èleny
ozbrojenych sil, civilni slozky a zavislimi osobami, jak jsou
vymezeni v pfiloze C zakladajici smlouvy, zachazi tak, jako by
po nich nebylo vyzadovano ,izum pro Kypcrskou republiku.

M

b)

v èl. 1"" odst. 3 se pismeno b) nahrazuje timto:
"b) plnèni. ktera ,sou osvobozena od danè podle èl. 14 odst. l
pism. g a i). èlanku 15 a èl. 16 odst. 1 bodü 8 a Ca odst. 2.M

3. \' ël. 2 3 odst. 1 prvnim pododstavci smëmice Rady 9 2/ 12/EHS
ze dne 2;. unora 1992 o obecné upravë. drzeni, pohybu a sledovâni
V}TObkü podléhajîcich spotrebni dani se doplnuje nova odrâzka, ktera
zni:
"-

pro ozbrojené si1y Spojeného krâlovstvi umistëné na ostrovë Kypru
na zâkladè Smlouvy o zalozeni Kyperské republiky ze dne
16. srpna 1960 pro pouziti tèmito silami nebo civilnimi
zamèstnanci je doprO\·âzejicimi anebo k zasobeni jejich jidelen."

è:\ST CT\'RTA
1.

a)

b)

\" tomto prorokolu se:

"vnèjsimi hranicemi v}°'sostni·ch uzemiM rozumëji jejich mofské
hranice a jejich letistè a pfistavy. ale ne jejich pozemni ani mofské
hranice s Kyperskcu republikou;

5.
Pfislusné orgâny Spojeného kralovstvi pouzivaji mobilni jednotky
k provâdeni dozoru nad vnèjsimi hranicemi mezi hranièni'mi pfechody
a na pfechodech mimo obvyklé ote,·iraci hodiny. Dozor je provadèn
tak. aby odrazoval lidi od obchazeni kontrol na pfechodech. Pfislusné
organy Spojeného kralovstvi rozmisti k pro\'adèni kontrol a dozoru
podél vnejsich hranic vysostnych oblasti dostateèny poèet düstojnikü
s vhodnou kvalifikaci.
6.
Organy Spojeného krâlovstvi udrzuji trvalou uzkou spolupraci
s organy Kyperské republiky za uèelem uèinného provadëni kontrol
a dozoru.
7.

a)

Zadatel o azyl, ktery nejprve vstoupil na ostrov Kypr zvnèjsku
Evropského spoleèenstvi prostfednictvim nekteré vfsostné
oblasti, bude navracen nebo vydan do vysostnych uzemi na
zadost èlenského statu Evropského spoleèenstvi, na jehoz
uzemi je zadatel ptitomen.

b)

Kyperska republika, majic na pamëti humanitarni ohledy.
spolupracuje se Spojenym kralovstvim, aby byly V}1Yofeny
praktické prostupy a prostfedky pro zachovâvani prâv a uspokojovani potreb zadatelü o azyl a nedovolenych pfistehovalcü
ve vysostnych oblastech v snuladu s odpovidajicîmi pravnîmi
predpisy Sprâvy vysostnych nblasti.

"pfechody" rozumèji veskeré pfechody povolené pfislusnymi
organy Spojeného kralo\'stvi pro prekraëovani vnéjsich hranic.

2.
Spojené kralovst\1 povoluje pfechod vnéjsich hranic vysostnych
uzemi pouze pfes pfechody.
3.

4. Spojené kralovstvi provadi kontroly osob prekraèujicich vnëjsi
hranice vysostnych oblasti. Tyt<:> kontroly zahmuji ovèfovani
cestovnich dokladü. Vsechny osoby budou podrobeny alespoil jedné
takové kontrole. aby byla zjistëna jejich totoznost.

a)

Stâtnim pfislusniküm tfetich zemi je povoleno pfekraèovat
vnèjsi hranice ,1·sostnych oblasti. pouze pokud:
i)

jsou drzitdi platného cestovniho dokladu:
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PROHLÁŠENI EVROPSKÉ KOMISE
Evropská komise potvrzuje, že rozumí, že právní předpisy Společenství vztahující se na výsostné oblasti
podle čl. 3 písm. a) tohoto protokolu zahrnují:
a)

nanzení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým
zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů;

b)

nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních
fondech v rozsahu vyžadovaném nařízením Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře
pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) pro účely
financování opatření na rozvoj venkova ve výsostných oblastech v rámci záruční sekce EZOZF.

#

Protokol č. 4
o Jaderné elektrárně Ignalina v Litvě
VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY,

PROríLAŠUJÍCE ochotu Unie pokračovat v poskytování přiměřené dodatečné pomoci Společenství na úsilí
Litvy při vyřazování jaderných zařízení z provozu rovněž po přistoupení Litvy k Evropské unii v období
do roku 2006 a poté a berouce v úvahu, že se Litva, vědoma si tohoto výrazu solidarity Unie, zavázala
uzavřít blok 1 jaderné elektrárny Ignalina před rokem 2005 a blok 2 do roku 2 0 0 9 ,

UZNÁVAJÍCE, že vyřazení z provozu Jaderné elektrárny Ignalina se dvěma reaktory typu RBMK o výkonu
1500 M W zděděné po bývalém Sovětském svazu nemá obdoby a představuje pro Litvu výjimečnou
finanční zátěž, neúměrnou velikosti a hospodářské síle země, a že toto vyřazování z provozu bude pokra
čovat i po skončení stávajícího finančního výhledu Společenství,

BEROUCE.V ÚVAHU, že je třeba přijmout prováděcí předpisy pro dodatečnou pomoc Společenství a na
řešení důsledků uzavření a vyřazování z provozu Jaderné elektrárny Ignalina,

BEROUCE V ÚVAHU, že Litva bude věnovat řádnou pozornost potřebám regionů nejvíce postižených uza
vřením Jaderné elektrárny Ignalina při jejich využívání pomoci Společenství,

PROHLAŠUJÍCE, že určitá opatření, která budou podporována prostřednictvím veřejné podpory, budou
považována za slučitelná s vnitřním trhem, jako jsou vyřazení Jaderné elektrárny Ignalina z provozu,
zlepšování životního prostředí v souladu s aequis a modernizace kapacity konvenční výroby elektřiny
nezbytné k nahrazení dvou reaktorů Jaderné elektrárny Ignalina po jejich uzavření,

SE DOHODLY NA TĚCHTO USTANOVENÍCH:

Článek 1
Majíc na vědomí připravenost Unie poskytovat přiměřenou
dodatečnou pomoc Společenství úsilí Litvy při vyřazování

Jaderné elektrárny Ignalina z provozu a vyzdvihujíc tento výraz
solidarity, zavazuje se Litva uzavřít blok 1 Jaderné elektrárny
Ignalina před rokem 2 0 0 5 a blok 2 této elektrárny nejpozději
do 31. prosince 2 0 0 9 a následně je vyřadit z provozu.

23.9.2003

fCS
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Článek 2

1.
V období 2004-2006 bude Společenství poskytovat Litvě
dodatečnou finanční pomoc na podporu jejího úsilí při vyřazo
vání jaderné elektrárny Ignalina z provozu a na řešení důsledků
jejího uzavření a vyřazení z provozu (dále jen „program Igna
lina").
2.
O opatřeních v rámci programu Ignalina bude rozhod
nuto a budou prováděna v souladu s nařízením Rady (EHS)
č. 3906/89 ze dne 18. prosince 1989 o hospodářské pomoci
některým zemím střední a východní Evropy ( ) , naposledy
pozměněným nařízením (ES) č. 2500/2001 ( ) .
!

2

3.
Program Ignalina bude mimo jiné zahrnovat: opatření na
podporu vyřazení jaderné elektrárny Ignalina z provozu; opa
tření na zlepšení životního prostředí v souladu s acquis
a modernizační opatření pro konvenční výrobní kapacitu
k nahrazení výrobní kapacity dvou reaktorů Jaderné elektrárny
Ignalina; a ostatní opatření, která jsou důsledkem rozhodnutí
o uzavření této elektrárny a jejím vyřazení z provozu a která
přispívají k nezbytné restrukturalizaci, zlepšování životního
prostředí a modernizaci odvětví výroby, přenosu a distribuce
energie v Litvě, jakož i zvyšování bezpečnosti dodávky energie
a zlepšování energetické účinnosti v Litvě.
4.
Program Ignalina bude zahrnovat opatření na podporu
toho, aby zaměstnanci elektrárny zachovali vysoký stupeň pro
vozní bezpečnosti v Jaderné elektrárně Ignalina v obdobích
před uzavřením uvedených reaktorů a během jejich vyřazování
z provozu. ,
5.
V období 2004-2006 bude program Ignalina činit 285
milionů eur položek závazků, které budou přidělovány
v ročních tranších o stejné výši.
6.
Příspěvky v rámci programu Ignalina mohou pro určitá
opatření dosahovat až 100% celkových výdajů. Mělo by být
vyvinuto veškeré úsilí, aby se pokračovalo v praxi spolufinan
cování zařízení v rámci předvstupní pomoci úsilí Litvy při
vyřazování jaderných zařízení z provozu, a případně bylo
vyhledáváno spolufinancování z jiných zdrojů.
7.
Tato pomoc v rámci programu Ignalina nebo její části
smějí být poskytnuty jako příspěvky Společenství do Meziná
rodního fondu na podporu vyřazení Ignaliny z provozu, spra
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— na zlepšování životního prostředí v souladu s acquis a na
modernizační opatření pro litevskou tepelnou elektrárnu
v Elektrenai jako klíčové náhrady za výrobní kapacitu dvou
reaktorů Jaderné elektrárny Ignalina; a
— na vyřazení jaderné elektrárny Ignalina z provozu
je slučitelná s vnitřním trhem, jak je vymezen ve Smlouvě
o ES.
9.
Veřejné podpory z vnitrostátních a mezinárodních zdrojů
a ze zdrojů Společenství na podporu úsilí Litvy při řešení
důsledků uzavření a vyřazení z provozu Jaderné elektrárny
Ignalina mohou být jednotlivě považovány za slučitelné - na
základě Smlouvy o ES - s vnitřním trhem, zeména pak veřejná
podpora poskytovaná na zvyšování bezpečnosti dodávek ener
gie.

Článek 3

1.
Uznávajíc, že vyřazování Jaderné elektrárny Ignalina
z provozu je dlouhodobé povahy a představuje pro Litvu výji
mečnou finanční zátěž, neúměrnou její velikosti a hospodářské
síle, bude Unie jako výraz solidarity s Litvou poskytovat přimě
řenou dodatečnou pomoc Společenství na úsilí o vyřazování
jaderných zařízení z provozu i po roce 2006.
2.
Program Ignalina proto bude nepřetržitě prováděn a pro
dloužen na dobu po roce 2006. O prováděcích předpisech
k prodlouženému programu Ignalina bude rozhodnuto postu
pem podle článku 56 aktu o přistoupení a vstoupí v platnost
nejpozději dnem uplynutí stávajícího finančního výhledu.
3.
Program Ignalina prodloužený podle čl. 3 odst. 2 tohoto
protokolu se bude zakládat na stejných prvcích a zásadách,
jaké jsou popsány v článku 2 tohoto protokolu.
4.
Po dobu příštích finančních výhledů budou celkové prů
měrné položky v rámci prodlouženého programu Ignalina
úrovní odpovídající. Programování těchto zdrojů se bude zaklá
dat na skutečné potřebě plateb a vstřebávací kapacitě.

Článek 4

vovaného Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj.
8.
Veřejná podpora z vnitrostátních a mezinárodních zdrojů
a ze zdrojů Společenství:

(') Úř. vést. L 375, 23.12.1989. s. 11.
( ) Úř. věst. L 342, 27.12.2001, s. 1.
2

Aniž je dotčen článek 1, použije se doložka obecných záruk
uvedená v článku 37 aktu o přistoupení do 31. prosince 2012,
pokud bude v Litvě přerušena dodávka energie.
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Protokol č. 5
o pozemním průjezdu osob mezi Kaliningradskou oblastí a ostatními částmi Ruské federace
VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY,

BEROUCE V ÚVAHU zvláštní situaci Kaliningradské oblasti Ruské federace v souvislosti s rozšířením Unie,
UZNÁVAJÍCE povinnosti a závazky Litvy ve vztahu k acquis vytvářejícímu prostor svobody, bezpečnosti
a práva,
POZNAMENÁVAJÍCE zejména, že Litva bude nejpozději od přistoupení plně uplatňovat a provádět acquis ES
týkající se seznamu zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při přechodu vnějších hranic vízum, a zemí,
jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, jakož i acquis ES týkající se jednotného vzoru
víza,
UZNÁVAJÍCE, že pozemní průjezd osob mezi Kaliningradskou oblastí a ostatními částmi Ruské federace
přes území E U je věcí Unie jako celku a měl by být jako takový řešen a nesmí ústit v žádné nepříznivé
důsledky pro Litvu,
BEROUCE V ÚVAHU, že Rada má přijmout rozhodnutí o odstranění kontrol na vnitřních hranicích, poté co
ověří, že byly splněny nezbytné podmínky stanovené k tomuto účelu,
ROZHODNUTY být Litvě nápomocny, aby co nejdříve splnila podmínky pro plnou účast v schengenském
prostoru bez vnitřních hranic,

SE DOHODLY NA TĚCHTO USTANOVENÍCH:

Článek 1
Pravidla a právní úprava Společenství pro pozemní průjezd
osob mezi Kaliningradskou oblastí a ostatními částmi Ruské
federace, a zejména nařízení Rady, kterým se zřizuje zvláštní
zjednodušený tranzitní doklad (ZTD) a zjednodušený doklad
pro tranzit po železnici (ZDTŽ) a kterým se mění Společné
konzulární instrukce a Společná příručka, samy o sobě neodkládají plnou účast Litvy na schengenském acquis, včetně
odstranění kontrol na vnitřních hranicích, ani jí nekladou pře
kážky.
Článek 2

Společenství bude Litvě nápomocno při provádění pravidel
a právní úpravy pro průjezd osob mezi Kaliningradskou oblastí

i

a ostatními částmi Ruské federace s cílem co nejdřívější plné
účasti Litvy v schengenském prostoru.
Společenství bude Litvě nápomocno v řízení průjezdu osob
mezi Kaliningradskou oblastí a ostatními částmi Ruské federace
a ponese zejména veškeré dodatečné náklady vynaložené při
provádění zvláštních ustanovení acquis přijatých pro tento prů
jezd.

Článek 3

Aniž jsou dotčena svrchovaná práva Litvy, bude jakékoli další
rozhodnutí týkající se průjezdu osob mezi Kaliningradskou
oblastí a ostatními částmi Ruské federace přijato Radou na
návrh Komise jednomyslně až po přistoupení Litvy.

Ufedni vèstnik Evropské unie
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Protokol c. 6
o nabyvani objektü vedlejsiho bydleni na Malte
\'YSOKE SMLU\'Ni STRANY

SE DOHODLY NA TÈCHTO USTANOVENiCH:

Majice na pamèti velmi omezeny poëet obydli na Malte a velmi omezené mnozstvi pozemku vhodnych ke
stavebnim uëelûm, které mohou pokryt pouze zakladnf potteby dané demografickym vfvojem souëasného
obyvatelstva, Malta mûze na nediskriminaënim zakladè ponechat v platnosti pravidla cykajicî se nabi'vani
a vlastnimi objektû vedlejsfho bydleni statnimi ptfslusniky ëlenskych statû, kteff zakonnè nepobi'vali na
uzemi Mairy alespon po dobu pèti let, stanovena v zakonè o nabi'vani nemovitého majetku osobami, které
nemaji bydlistè na Malte (Kapitola 246).
Malta bude pro nabyvani nemovitého majetku pro ucely vedlejsf bydleni na Maltè uplatnovat povolovaci
postupy. které budou zalozeny na vetejnych, objektivnfch, stalych a transparentnfch kritériich. Tato kritéria
budou uplatilovana nediskriminaènim zpüsobem a nebudou ëinèny rozdily mezi statnimi ptislusniky
Malty .i ostatnich ëlenskych statû. Malta zajisti, i.e se statnim ptislusnikem ëlenského statu nebude
V zadnem ptipadè zachazeno s vètsimi omezenimi nez se statnim prislusnikem ze treti zemè.
ptipadè, i.e cena jedné takové nemovitosti zakoupené statnfm ptislusnikem élenského statu pfesahne
prah stanoveny maltskymi pravnimi pfedpisy, jmenovitè 30 000 maltskych lir pro byt a 50 000 maltskych
lir pro jakykoliv typ nemovitosti kromè bytu a nemovitosti historického vyznamu, povoleni bude udèleno.
Malta rmize zmènit tyto prahy stanovené takovymi pravnimi ptedpisy s ohledem na zmëny cen na trhu
s nemmitostmi na Malte.
V

Protokol

c. 7

o umelém pferuseni tehotenstvi na Malte
\ 'YSOKÉ SMLU\'Ni STR..-\~'Y

SE DOHODLY N:\ TOMTO USTANOVENf:
Nic ve Smlouvè o Evropské unii nebo ve smlouvach o zalozeni Evropskych spoleccnstvi nebo ve smlou-

vach a aktech je mènicfch nebo doplnujfcich se nedotyka uplatnovani vnitrostatnich pdvnich prcdpisü

tykajidch se umëlého pferuseni tèhotenstvi na uzemi Malty.
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Protokol č. 8
o restrukturalizaci polského ocelářského průmyslu
1.
Odchylně od článků 87 a 88 Smlouvy o ES se státní pod
pora poskytnutá Polskem pro účely restrukturalizace vyme
zeným částem polského ocelářského průmyslu považuje za slu
čitelnou se společným trhem za těchto podmínek:

— období stanovené v čl. 8 odst. 4 protokolu č. 2 o výrobcích
ESUO k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi.
Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na
jedné straně a Polskem na straně druhé ( ) bylo pro
dlouženo do přistoupení,

6.
Restrukturalizační podpora poskytnutá přijímajícím spo
lečnostem bude určena na základě hledisek stanovených ve
schváleném polském restrukturalizačním plánu pro ocelářský
průmysl a jednotlivých obchodních plánech schválených
Radou. V každém případě je však výše podpory vyplacené
v období 1997-2003 omezena na nejvýše 3 387 070 000 PLN.

Z této celkové částky

!

— termíny stanovené v restrukturalizačním plánu, na jehož
základě byl uvedený protokol prodloužen, jsou dodržovány
v období 2002-2006,

— podmínky stanovené v tomto protokolu jsou splněny a

— žádná státní podpora nemá být polskému ocelářskému prů
myslu vyplacena po přistoupení.

2.
Restrukturalizace polského ocelářského
průmyslu
popsaná v jednotlivých obchodních plánech společností uve
dených v příloze 1 bude splňovat pcnlmínky stanovené v tomto
protokolu a bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2006
(dále jen „konec restrukturalizačního období").

3.
Státní podporu'•v rámci polského restrukturalizačního
programu pro ocelářský průmysl lze poskytovat pouze společ
nostem uvedeným v příloze 1 (dále jen „přijímající společ
nosti").

4.

Přijímající společnost nesmí:

— pokud jde o Polskie Huty Stali (dále jen „PHS"), nepřesáhne
restrukturalizační podpora, která byla nebo bude poskyt
nuta od roku 1997 do konce roku 2003, 3 140 360 000
PLN. PHS v období 1997-2001 již obdržela restrukturali
zační podporu ve výši 62 360 000 PLN; v letech 2002
a 2003 obdrží další restrukturalizační podporu ve výši
nepřesahující
3 078 000 000
PLN v
závislosti
na
požadavcích uvedených ve schváleném restrukturalizačním
plánu (bude zcela vyplacena v roce 2002, bude-li pro
dloužení doby odkladu podle protokolu 2 Evropské dohody
poskytnuto do konce roku 2002, jinak v roce 2003);

— pokud jde o Huta Andrzej S.A., Huta Bankowa Sp. z o.o.,
Huta Batory S.A., Huta Buczek S.A., Huta L. W. Sp. z o.o.,
Huta tabedy S.A. a Huta Pokoj S.A. (dále jen „ostatní přijí
mající společnosti"), nepřesáhne restrukturalizační podpora
pro ocelářský průmysl, která byla nebo bude poskytnuta
od roku 1997 do konce roku 2003, 246 710 000 PLN.
Tyto společnosti v období 1997-2001 již obdržely restruk
turalizační podporu ve výši 37 160 000 PLN; obdrží další
restrukturalizační
podporu
ve
výši
nepřesahující
210 210 000 PLN v závislosti na požadavcích uvedených
ve schváleném
restrukturalizačním
plánu
(z toho
182 170 000 PLN v roce 2002 a 27 380 000 PLN v roce
2003, bude-li prodloužení doby odkladu podle protokolu 2
Evropské dohody poskytnuto do konce roku 2002, jinak
210 210 000 PLN v roce 2003).

a) v případě fuze se společností neuvedenou v příloze 1 pře
vést výhody z podpory poskytnuté přijímající společnosti;

Polsko neposkytne polskému ocelářskému průmyslu žádnou
další státní podporu pro účely restrukturalizace.

b) převzít aktiva žádné společnosti neuvedené v příloze 1, na
kterou byl vyhlášen konkurs v období do 31. prosince
2006.

7.
Čisté snížení výrobní kapacity, kterého má Polsko dosáh
nout pro hotové výrobky v období 1997-2006, činí nejméně
1 231 000 tun. Toto celková číslo zahrnuje čisté snížení pro
dukční kapacity o nejméně 715 000 tun ročně u výrobků vál
covaných za tepla a 716 000 tun ročně u výrobků válcovaných
za studena a zvýšení o nejvýše 200 000 tun ročně u ostatních
hotových výrobků.

5.
Každá další privatizace kterékoli přijímající společnosti
musí být prováděna na základech, jež zachovávají nezbytnost
transparentnosti, a'dodržovat podmínky a zásady týkající se
životaschopnosti, státních podpor a snížení výrobní kapacity
vymezené v tomto protokolu. Žádná další státní podpora
nebude poskytnuta jako součást prodeje jakékoli společnosti
nebo jednotlivého majetku.

(') Úř. věst. L 348, 31.12.1993, s. 2.

Snížení výrobní kapacity bude měřeno pouze na základě trva
lého uzavření výrobních zařízení fyzickým zničením tak, aby
tyto kapacity již nemohly být zprovozněny. Prohlášení kon
kursu na ocelářskou společnost se nepovažuje za snížení
výrobní kapacity.
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Úrovně čistého snížení výrobní kapacity uvedené v příloze 2
jsou minimální a skutečné úrovně čistého snížení výrobní
kapacity, kterých má být dosaženo, a související časový rámec
budou stanoveny na základě konečného polského restrukturali
začního programu a jednotlivých obchodních plánů podle
Evropské dohody s přihlédnutím k cíli zajistit rentabilitu přijí
majících společností do 31. prosince 2006.

8.
Bude proveden obchodní plán pro přijímající společnost
PHS. Zejména:

a)

d) jakákoli privatizace proběhne na základě, který zachovává
nezbytnost transparentnosti a plně odpovídá obchodní
hodnotě PHS. Žádná další státní podpora nebude poskyt
nuta jako součást prodeje.

9.
Bude proveden obchodní plán pro ostatní přijímající spo
lečnosti. Zejména:

a)

pro všechny ostatní přijímající společnosti se restrukturali^
začni snahy zaměří na to, aby tyto společnosti

restrukturalizační snahy se zaměří na to, aby PHS
— přeměnily strategické zaměření z výrobně orientova
ného podniku na tržně orientovaný,

— reorganizovaly výrobní zařízení na základě výrobků
a zajistili funkční horizontální organizaci (nákup,
výroba, prodej),

— zlepšily výkonnost a účinnost svého obchodního
vedení a zajistily lepší kontrolu přímých prodejů,

— zavedly jednotnou řídicí soustavu, jež umožní plné
uskutečnění synergií v rámci konsolidace,

— na základě řádných ekonomických hledisek přehodno
tily strategii osamostatněných společností a ve
vhodných případech znovu začlenily služby do
mateřských společností,

— přeměnily strategické zaměření z výrobně orientova
ného podniku na tržně orientovaný,

— zlepšily výkonnost a účinnost svého obchodního
vedení a zajistily lepší kontrolu přímých prodejů,

— na základě řádných ekonomických hledisek přehodno
tily strategii osamostatněných společností a ve
vhodných případech znovu začlenily služby do mateř
ské společnosti.

— přehodnotily svůj sortiment, snížily nadprodukci
dlouhých polotovarů a obecně postupovaly na trhy
s vyšší přidanou hodnotou,

— provedly investice k dosažení vyšší jakosti hotových
výrobků; se zvláštní pozorností, aby ke dni stanove
nému v harmonogramu pro provedení jejich restruktu
ralizačního programu a nejpozději koncem roku 2006
dosáhly úrovně výrobní jakosti 3-Sigma v závodě PHS
v Krakově;

b) pro společnost Huta Bankowa provedení programu úspory
nákladů;

c)

bude provedena restrukturalizace zaměstnanosti; úrovně
produktivity srovnatelné s úrovněmi dosahovanými skupi
nami výrobků ocelářského průmyslu v E U budou dosaženy
do 31. prosince 2006 na základě konsolidovaných čísel
včetně nepřímé zaměstnanosti v plně vlastněných
obslužných společnostech;

pro společnost Huta Buczek získání nezbytné finanční pod
pory od věřitelů a místních finančních institucí a provedení
programu úspory nákladů, včetně snížení investičních
nákladů úpravou stávajících výrobních zařízení;

d) pro společnost Huta tabedy provedení programu úspor
nákladů a snížení závislosti na těžebním průmyslu;

e)

pro společnost Huta Pokoj dosažení mezinárodních stan
dardů produktivity v dceřiných společnostech, provedení
úspor spotřeby energií a zrušení navrhované investice do
oddělení zpracování a staveb;

f)

pro společnost Huta Batory dosažení dohody s věřiteli
a finančními institucemi na restrukturalizaci dluhu a inve
stičních úvěrech. Tato společnost rovněž zajistí podstatné
dodatečné úspory nákladů spojené s restrukturalizací
zaměstnanosti a zlepšením výtěžnosti;

g)

pro společnost Huta Andrzej zajištění stabilní finanční
základny pro svůj rozvoj sjedníním dohody mezi stá
vajícími poskytovateli úvěrů společnosti, dlouhodobými
věřiteli, obchodními věřiteli a finančními institucemi. Musí
být provedeny dodatečné investice do válcoven trub za
tepla a program snížení pracovních sil,

b) PHS v průběhu restrukturalizačního období maximalizují
své nákladové úspory pomocí hospodárnějšího využívání
energií, zlepšeného nákupu a zajištění produktivity srovna
telné s úrovněmi Evropské unie:

c)
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h) pro společnost Huta L. W. provedení investic v souvislosti
s projektem společnosti na válcovnu trub za tepla, zdvihací
zařízení a stav životního prostřední. Tato společnost rovněž
dosáhne vyšších úrovní produktivity prostřednictvím
restrukturalizace pracovních sil a snížení nákladů na vnější
služby.

na změnu podle svých zkušeností získaných v průběhu sle
dovacího procesu. Kromě jednotlivých obchodních zpráv
společností uvedených v příloze 1 bude součástí celkové
zprávy také zpráva o celkové situaci polského ocelářského
průmyslu,
včetně
nejnovějšího
makroekonomického
vývoje,

10.
K veškerým následným změnám celkového restrukruralizačního plánu a jednotlivých plánů musí dát souhlas Komise,
popřípadě Rada.

— Polsko musí dále poskytnout veškeré dodatečné informace
nezbytné pro nezávislé hodnocení stanovené v odstavci 14,

11.
Restrukturalizace bude prováděna za podmínek plné
transparentnosti a na základě zdravých zásad tržního hospo
dářství.
12.
Komise a Rada budou podrobně dohlížet na provádění
restrukturalizace a plnění podmínek stanovených v tomto pro
tokolu týkajících se životaschopnosti, státní podpory a snižo
vání výrobní kapacity před přistoupením a po něm až do
konce restrukturalizačního období v souladu s odstavci 13 až
18. K tomuto účelu Komise předkládá zprávy Radě.
13.
Kromě dohledu nad státní podporou budou Komise
a
Rada
sledovat
hodnoty restrukturalizace stanovené
v příloze 3.
14.
Sledování
bude provedeno
hodnocení bude
Komisí a měření

bude zahrnovat nezávislé hodnocení, které
v letech 2003, 2004, 2005 a 2006. Součástí
provedení testu životaschopnosti stanoveného
produktivity.

15.
Polsko bude plně spolupracovat se všemi sledovacími
mechanismy. Zejména:

— Polsko stanoví přijímajícím společnostem povinnost sdělit
veškeré údaje, které by za jiných okolností byly považo
vány" za důvěrné. Při podávání zpráv Radě Komise zajistí,
že důvěrné informace týkající se jednotlivých společností
nebudou sdělovány.
16.
Komise se může kdykoli rozhodnout, že zmocní
nezávislého poradce, aby posoudil výsledky sledování, prováděl
jakýkoli potřebný průzkum a podával zprávy Komisi a Radě.
17.
Pokud Komise na základě sledování zjistí, že se vyskytly
zásadní odchylky od finančních údajů, na kterých bylo
založeno hodnocení životaschopnosti, může požadovat, aby
Polsko přijalo vhodná opatření k posílení nebo změně restrukturalizačních opatření dotyčných přijímajících společností.
18.
a)

Pokud sledování ukáže, že:
podmínky pro přechodnou úpravu obsažené v tomto pro

tokolu nebyly splněny nebo že

— Polsko předloží Komisi pololetní zprávy týkající se restruk
turalizace přijímajících společností nejpozději do 15. břez
na a 15. září každého roku až do konce restrukturali
začního období,

b) závazky přijaté v rámci prodloužení období, během kte
rého může Polsko výjimečně poskytovat státní podporu na
restrukturalizaci svého ocelářského průmyslu podle Evrop
ské dohody ( ) , nebyly splněny nebo že

— první zprávu Komise obdrží do 15. března 2003
a poslední do 151. března 2007, nerozhodne-li Komise
jinak,

c)

— zprávy budou obsahovat veškeré informace nezbytné ke
sledování restmktjuraUzačního procesu, státní podpory
a snižování a využití výrobní kapacity a budou poskytovat
dostatečné finanční údaje, aby bylo možné posoudit, zda
byly splněny podijnínky a požadavky obsažené v tomto
protokolu. Zprávy budou obsahovat alespoň informace sta
novené v příloze 4, u kterých si Komise vyhrazuje právo

!

Polsko v průběhu restrukturalizačního období poskytlo
dodatečnou neslučitelnou státní podporu ocelářskému prů
myslu, a zejména přijímajícím společnostem,

pozbude přechodná
účinku.

úprava

obsažená

v tomto

protokolu

Komise učiní přiměřená opatření vyžadující od kterékoli
dotyčné společnosti, aby při porušení podmínek stanovených
v tomto protokolu vrátila jakoukoli poskytnutou podporu.

(') Úř. věst. L 348, 31.12.1993, s. 2.
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S P O L E Č N O S T I PŘIJÍMAJÍCÍ S T Á T N Í P O D P O R U NA Z Á K L A D Ě R E S T R U K T U R A L I Z A Č N Í H O
POLSKA

„Polskie Huty Stali" S.A.
Katowice

Huta Buczek S.A.
Sosnowiec

Huta Andrzej S.A.
Zawadzkie

Huta L.W.
Warszawa Sp. z o.o.

Huta Bankowa Sp. z o.o.
Dabrowa Górnicza,

Huta tabedy S.A.
Gliwice

Huta Batoty S.A.
Chorzów

Huta Pokoj S.A.
Ruda Šlaska.

PŘÍLOHA

PROGRAMU

2

H A R M O N O G R A M P R O Z M Ě N Y V Ý R O B N Í K A P A C I T Y ( S N I Ž O V Á N Í A Z V Y Š O V Á N Í ) (')

Společnost

Zařízení

Minimální změna
výrobní kapacity
(tuny za rok)

Datum změny
výroby

Datum trvalého
uzavření

- 3 4 0 000

1997

1997

- 9 0 000

2000

2000

PHS

Válcovna lehkých a středních profilů,
Šwietochíowice

tabedy

Válcovna středních profilů

PHS

Galvanizační trať,
Šwietochíowice

+ 100 000

2000

—

PHS

Válcovna pasů za tepla, Kraków

- 7 0 0 000

31.12.2002

31.03.2005

PHS

Válcovna pasů za studena, Šwietochío
wice

- 3 6 000

31.12.2002

31.12.2005

L.W.

Válcovna úzkých pasů za studena

- 3 0 000

31.12.2002

31.12.2004

tabedy

Válcovna středních profilů

- 9 0 000

30.09.2003

30.09.2003

tabedy

\ alcovna univerzálních plechů

- 3 5 000

31.12.2003

31.12.2003

Bankowa

Válcovna středních profilů

- 6 0 000

31.12.2004

31.12.2006

PHS

Drátovna, Sosnowiec

+200 000

01.01.2005

—

PHS

Trať pro organické pokovování plechů,
Šwietochíowice

+100 000

01.01.2005

—

PHS

Válcovna profilů za studena, Kraków
(čtyřvýšková reverzní válcovna & pětistolicová válcovna)

- 6 5 0 000

31.12.2005

31.12.2006

PHS

Válcovna na plech za tepla, Kraków

+400 000

01.01.2006

—

Čistá změna výrobní kapacity

- 1 231 000

"(') Snížení výrobní kapacity mají být trvalá, jak je vymezeno v rozhodnutí Komise č. 3010/91 /ESUO (Oř. věst. L 286,16.10.1991, s. 20).
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HODNOTY RESTRUKTURALIZACE A SLEDOVÁNÍ

1.

Životaschopnost
S přihlédnutím ke zvláštním účetním pravidlům uplatňovaným Komisí dosáhne každá přijímající společnost mini
málního ročního hrubého provozního výsledku obratu (10 % pro neintegrované ocelárny, 13,5 % pro integrované
válcovny oceli) a minimální přeměny 1,5 % obratu na vlastní kapitál nejpozději do 31. prosince 2006. To bude
ověřeno nezávislým hodnocením prováděným jednou ročně mezi roky 2003 a 2006, jak je stanoveno v odstavci
14 protokolu.

2.

Produktivita
Celkové produktivity, založené na konsolidovaných číslech nákladů a zaměstnanosti a číslech přímé zaměstnanosti,
srovnatelné s produktivitou dosahovanou ocelářským průmyslem EU bude postupně dosaženo do 31. prosince
2006. To bude ověřeno nezávislým hodnocením prováděným jednou ročně mezi roky 2003 a 2006, jak je stano
veno v odstavci 14 protokolu.

3.

Snižování nákladů
Zvláštní důležitost je přikládána snižování nákladů jako jednoho z klíčových prvků životaschopnosti. Tato snížení
budou plně provedena v souladu s obchodními plány přijímajících společností. Snížení nákladů budou provedena
v průběhu restrukturalizačního období s cílem dosáhnout úrovní nákladů srovnatelných s úrovněmi nákladů dosa
hovanými ocelářským průmyslem EU do konce restrukturalizačního období.

PŘÍLOHA

4

ORIENTAČNÍ SEZNAM P O Ž A D O V A N Ý C H INFORMACÍ
1.

Produkce a tržní dopady
—

měsíční produkce a produkce předpokládaná do konce restrukturalizačního období surové oceli, polotovarů
a .hotových výrobků podle kategorií a podle sortimentu výrobků,

— prodané

výrobky a prodej předpokládaný do konce restrukturalizačního období, včetně objemů, cen a trhů;
rozdělení podle sortimentu výrobků.

2.

Investice
—

pbdrobností o uskutečněných investicích,

—

datum dokončení,

—

investiční náklady, zdroje financování a dotčená částka jakékoli související podpory,

—

pbdrobností o plánovaných investicích.

i

3.

Snižování pracovní síly
počet a načasování propouštění,
—

vývoj zaměstnanosti v přijímajících společnostech (s rozlišením mezi přímým a nepřímým zaměstnáním),.

—

rozdělení nákladů spojených se zaměstnaností a se smlouvami na vnější služby.

23.9.2003

23.9.2003

fCS
4.

5.

Výrobní kapacita (s ohledem na veškeré ocelářství v Polsku)
—

datum nebo očekávané datum ukončení výroby uzavíraných výrobních kapacit, vyjádřené v MPP (maximální
přípustné roční produkci, které lze dosáhnout za běžných pracovních podmínek), a jejich popis,

—

datum (nebo očekávané datum) demontáže dotyčných zařízení, ve smyslu rozhodnutí Komise č. 3010/91/ESUO
o informacích, které mají poskytovat ocelářské podniky o svých investicích ('), a podrobnosti o demontáži,

—

datum (nebo očekávané datum) zavedení nových výrobních kapacit a jejich popis,

—

vývoj celkové výrobní kapacity surové oceli a hotových výrobků v Polsku podle kategorií.

Náklady
—

6.

7

8.

9.

Úřední věstník Evropské unie

rozčlenění nákladů a vývoj jejich složek v minulosti a v budoucnosti, zejména pokud jde o úspory nákladů na
pracovní sílu, spotřebu energií, suroviny, příslušenství a sníženi vnějších služeb.

Finanční výkonnost
—

vývoj vybraných finančních ukazatelů klíčových pro zajištění, že je postupováno směrem k životaschopnosti
(finanční výsledky a ukazatele musí být poskytovány tak, aby je bylo možné porovnat s finančním restrukturalizačním plánem společnosti, a musí zahrnovat test životaschopnosti stanovený Komisí),

—

úroveň finančního zatížení,

—

podrobnosti o poskytnutých podporách a jejich načasování,

—

podrobnosti o platbách již poskytnutých podpor a jejich načasování,

—

podmínky případných nových úvěrů (bez ohledu na zdroj),

—

auditované finanční výkazy.

Privatizace
—

privatizační postup,

—

prodejní cena a podmínky a řešení stávajících závazků,

—

naložení s výnosem prodeje,

—

datum prodeje.

—

finanční postavení společnosti v okamžiku prodeje,

—

hodnota společnosti / aktiva v okamžiku prodeje a metoda použitá pro ocenění.

Vytvoření nové společnosti nebo nového závodu zahrnující rozšíření výrobní kapacity
—

totožnost každého účastníka ze soukromého a veřejného sektoru,

—

zdroje jejich financování na vytvoření nové společnosti nebo nového závodu,

—

podmínky účasti akcionářů z veřejného nebo soukromého sektoru.

—

struktura vedení nové společnosti.

Veškeré dodatečné informace považované za nezbytné pro nezávislé hodnocení stanovené v odstavci 14 protokolu.

(') Úř. věst. L 286. 16.10.1991. s. 20.
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Protokol č. 9
o blocích 1 a 2 Jaderné elektrárny Bohunice V I na Slovensku
VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY
PŘIHLÍŽEJÍCE k závazku Slovenska uzavřít blok č. 1 Jaderné elektrárny V I do roku 2006 a blok č. 2 do
roku 2008 a vyhlašujíce ochotu Unie pokračovat v poskytování finanční podpory do roku 2006 jako
pokračování předvstupní podpory plánované podle programu Phare na podporu úsilí Slovenska o vyřazení
uvedených bloků z provozu,
BEROUCE V ÚVAHU, že je třeba přijmout prováděcí předpisy týkající se pokračující pomoci Společenství,

SE DOHODLY NA TĚCHTO USTANOVENÍCH:

Článek 1

Slovensko se zavazuje uzavřít blok 1 Jaderné elektrárny Bohu
nice V I nejpozději do 31. prosince 2006 a blok 2 této elek
trárny nejpozději do 31. prosince 2008 a následně je vyřadit
z provozu.
Článek 2

1.
V období 2004-2006 bude Společenství poskytovat Slo
vensku finanční pomoc na podporu jeho úsilí při vyřazování
bloků 1 a 2 Jaderné elektrárny Bohunice V I z provozu a na
řešení důsledků jejich uzavření a vyřazení z provozu (dále jen
„pomoc").
2.
O této pomoci bude rozhodnuto a bude prováděna rovněž po přistoupení Slovenska k Unii - v souladu
s nařízením Rady (EHS) č. 3906/89 ze dne 18. prosince 1989
o hospodářské pomoci některým zemím střední a východní
Evropy (*),
naposledy
pozměněným
nařízením
(ES)
č. 2500/2001 ( ) .
2

0 Úř. věst. L 375, 23.12.1989, s. 11.
(*) Úř. věst. L 342, 27.112001, s. 1.

3.
V období 2004 — 2006 bude tato pomoc činit 90 milio
nů eur položek závazků, které budou přidělovány v ročních
tranších o stejné výši.

4.
Tato pomoc nebo její části smějí být poskytnuty jako
příspěvky Společenství do Mezinárodního fondu na podporu
vyřazení Bohunic z provozu, spravovaného Evropskou bankou
pro obnovu a rozvoj.

Článek 3

Evropská unie uznává, že vyřazování Jaderné elektrárny Bohu
nice V I z provozu bude muset pokračovat i po konci stávají
cího finančního výhledu a že toto úsilí představuje pro Sloven
sko významnou finanční zátěž. Rozhodnutí o pokračování
pomoci E U v této oblasti po roce 2006 k této situaci při
hlédne.

Üredni vestnik Evropské unie
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c. 10

o Kypru
\ 1'SOKE S~1LU\'NÎ STRANY.

POT\'RZUJÎCE svuj zavazek celkového vyreseni kyperské otazky v souladu s rezolucemi Rady bezpecnosti
Organizace spojenych narodii a pevnou podporu usili generalniho tajemnika Organizace spojenych
nârodii sméfujiciho k tomuto ucelu,
BEROUCE NA VËDOMÎ. ze takového cêlkové feseni kyperské otazky dosud nebylo dosai.eno,
BEROUCE NA VËDOMi. ze je proto nezbytné stanovit pozastaveni uplatnovâni acquis na tèch uzemich Kyperské republiky, nad nimii. vlâda Kyperské republiky nevykonâva skutecnou kontrolu,
BEROUCE NA VÈDOMi, ze v pfipadè vyreseni kyperské otâzky bude toto pozastaveni zruseno,
BEROUCE NA VËDOMi. i.e Evropska unie je pfipravena pfizpiisobit podminky takového feseni v souladu se
zâsadami, na nichi. je EU zalozena,
BEROUCE NA VËDOMÎ, i.e je nezbytné stanovit podminky, za kterych se pnslusnâ ustanoveni prâva EU
uplatnuji v linii mezi uvedenymi uzemimi a uzemimi, na kterych vlâda kyperské republiky vykonâvâ skutecnou kontrolu, a Vychodnimi vysostnymi oblastmi Spojeného krâlovstvi Velké Britânie a Severniho

Irska,
PREJÎCE SI. aby piistoupeni Kypru k Evropské unii pfineslo prospech vsem kyperskym obèamim a pfispélo
k obcanskému miru a smfreni,
BEROUCE PROTO NA \'ÈDOMi, i.e nie v tomto protokolu nebrani opatfenim smehljicim k tomuro cili,
BEROUŒ NA Vi:.DOMi. i.e tato opatfeni se nedotknou uplatnovâni acquis za podminek stanovenych ve
smlouvé o pfistoupeni v zadné jiné câsti Kyperské republiky,
SE DOHODLY na nasledujidch ustanovenich:

Clanek 1
1.
Uplatnovani acquis se pozastavuje na tech uzemich Kyperské republiky, nad nimiz vlâda Kyperské republiky nevykonâvâ
skutecnou kontrolu.
2.
Rada na navrh Komise jednomyslne rozhodne o zrusenf
pozastavenf uvedeného v odstavci 1.

èlanek 2
1.

Rada na nâvrh Komise jednomyslnë vymezi podminky.

za kterych se ustanoveni prava EU uplatnuji v linii mezi uve-

IV pfilohy k Protokolu o vysostnych oblastech Spojeného krâlovstvi Velké Britânie a Severniho Irska na Kypru po dobu
trvâni pozastaveni uplatnovânf acquis podle clânku 1.

ëlanek 3
1.
Nic v tomto protokolu nebrâni opatfenim smeruJICim
k podpofe hospodarského vyvoje uzemi uvedenych v clânku
2.

Temito opatfenimi nesmi b)'1 dotceno uplatnovani acquis

za podminek stanovenych ve smlouvë o pristoupeni v zadné

jiné ëâsti Kyperské republiky.

denymi uzemîmi a uzemimi, na kterych vlada kyperské republiky vykonâvâ skuteënou kontrolu.

2.
Hranice mezi Vychodnimi vysostn:frni oblastmi
a uzemimi uvedenymi v clânku 1 se povai.uji za souëâst
vnejsich hranic Vychodnich vysostnych oblasti pro uèely casti

èlânek 4
V pfipadè urovnâni sporii rozhodne Rada na nâvrh Komise
jednomyslnè o upravè podminek pfistoupeni Kypru k Evropské
unii s ohledem na Turecké kyperské spolecenstvi.

23.9.2003
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I. Z N Ě N Í Z Á V Ě R E Č N É H O A K T U
Zplnomocnění zástupci:
JEHO VELIČENSTVA KRÁLE BELGIČANŮ,
PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY,
JEJÍHO VELIČENSTVA KRÁLOVNY DÁNSKA,
PREZIDENTA SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO,
PREZIDENTA ESTONSKÉ REPUBLIKY,
PREZIDENTA ŘECKÉ REPUBLIKY,
JEHO VELIČENSTVA KRÁLE ŠPANĚLSKA,
PREZIDENTA FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY,
PREZIDENTKY IRSKA,
PREZIDENTA ITALSKÉ REPUBLIKY,
PREZIDENTA KYPERSKÉ REPUBLIKY,
PREZIDENTKY LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,
PREZIDENTA LITEVSKÉ REPUBLIKY,
JEHO KRÁLOVSKÉ VÝSOSTI VELKOVÉVODY LUCEMBURSKA,
PREZIDENTA MAĎARSKÉ REPUBLIKY.
PREZIDENTA REPUBLIKY MALTA,
JEJÍHO VELIČENSTVA KRÁLOVNY NIZOZEMSKA,
SPOLKOVÉHO PREZIDENTA RAKOUSKÉ REPUBLIKY,
PREZIDENTA POLSKÉ REPUBLIKY,
PREZIDENTA P O R T U G A L S K É REPUBLIKY,

PREZIDENTA REPUBLIKY SLOVINSKO,
PREZIDENTA SLOVENSKÉ REPUBLIKY,
PREZIDENTKY FINSKÉ REPUBLIKY,
VLÁDY ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,
JEJÍHO VELIČENSTVA KRÁLOVNY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

shromážděni v Aténách dne šestnáctého dubna dva tisíce tři u příležitosti podpisu Smlouvy mezi Bel
gickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španěl
ským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím,
Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou,
Švédským královstvím a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské
unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou
republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Sloven
skou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky,
Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Sloven
ské republiky k Evropské unii,
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potvrzují skutečnost, že v rámci konference mezi členskými státy Evropské unie a Českou republikou,
Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou
republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o při
stoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky,
Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky
k Evropské unii byly vypracovány a přijaty následující dokumenty:

I.

Smlouva mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou
republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucem
burským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republi
kou, Finskou republikou, Švédským královstvím a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního
Irska (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republi
kou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou
republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské
republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky
Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii;

II.

Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské
republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovin
sko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie;

III. níže uvedené dokumenty, které se připojují k Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Eston
ské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Repub
liky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž
je založena Evropská unie:

A.

Příloha I:

Seznam ustanovení schengenského aequis, jak bylo začleněno do rámce Evropské
unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, která jsou závazná
a použitelná v nových členských státech od přistoupení (uvedený v článku 3 aktu

o přistoupení)

Příloha II:

Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení

Příloha III:

Seznam uvedený v článku 21 aktu o přistoupení

Příloha IV:

Seznam uvedený v článku 22 aktu o přistoupení; dodatek

Příloha V:

Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Česká republika; dodatky A a B

Příloha VI:

Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Estonsko

Příloha VII:

Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Kypr; dodatek

Příloha VIII:

Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Lotyšsko; dodatky A a B

Příloha IX:

Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Litva; dodatky A a B

Příloha X:

Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Maďarsko; dodatky A a B

Příloha XI:

Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Malta; dodatky A , B a C

Příloha XII:

Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Polsko; dodatky A, B a C
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B.

Příloha XIII:

Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Slovinsko; dodatky A a B

Příloha XIV:

Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Slovensko; dodatek

Příloha XV:

Seznam uvedený v čl. 32 odst. 1 aktu o přistoupení

Příloha XVI:

Seznam uvedený v čl. 52 odst. 1 aktu o přistoupení

Příloha XVII:

Seznam uvedený v čl. 52 odst. 2 aktu o přistoupení

Příloha XVIII:

Seznam uvedený v čl. 52 odst. 3 aktu o přistoupení

Protokol č. 1 o změnách statutu Evropské investiční banky

Protokol č. 2 o restrukturalizaci českého ocelářského průmyslu

Protokol č. 3 o výsostných oblastech Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na
Kypru

Protokol č. 4 o Jaderné elektrárně Ignalina v Litvě

Protokol č. 5 o pozemním průjezdu osob mezi Kaliningradskou oblastí a ostatními částmi Ruské
federace

Protokol č. 6 o nabývání objektů vedlejšího bydlení na Maltě

Protokol č. 7 o umělém přerušení těhotenství na Maltě

Protokol č. 8 o restrukturalizaci polského ocelářského průmyslu

Protokol č. 9 o blocích 1 a 2 Jaderné elektrárny Bohunice V I na Slovensku

Protokol č. 10 o Kypru

C.

Znění Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o založení Evropského společenství a Smlouvy
o založení Evropského společenství pro atomovou energii spolu se smlouvami, které je mění nebo
doplňují, včetně Smlouvy o přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska k Evropskému hospodářskému společenství a k Evropskému společenství
pro atomovou energii, Smlouvy o přistoupení Řecké republiky k Evropskému hospodářskému spo
lečenství a k Evropskému společenství pro atomovou energii, Smlouvy o přistoupení Španělského
království a Portugalské republiky k Evropskému hospodářskému společenství a k Evropskému
společenství pro atomovou energii a Smlouvy o přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky
a Švédského království k Evropské unii v českém, estonském, litevském, lotyšském, maďarském,
maltském, polském, slovenském a slovinském jazyce.

Vysoké smluvní strany se zavazují sdělit Komisi a ostatním smluvním stranám veškeré informace nezbytné
pro provádění aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv. Bude-li to nezbytné, budou tyto infor
mace poskytnuty v takovém předstihu přede dnem přistoupení, aby bylo možné akt v celém rozsahu pro
vádět ode dne přistoupení, zejména v oblasti fungování vnitřního trhu. Komise může informovat nové
smluvní strany o lhůtě, ve které považuje za vhodné obdržet nebo předat konkrétní informace. Ke dni
podpisu smluvní strany obdržely seznam stanovící informační povinnosti ve veterinární oblasti.
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EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscríben el presente Tratado.
NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.
TIL BEKR/BTELSE HERAF har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denně traktát.
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmáchtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag
gesetzt.
SELLE KINNITUSEKS on nimetatud taievolilised esindajad káesolevale lepingule alla kirjutanud.
ZE fUZTQZH TQN ANQTEPQ, oi m(y^€vpau\]ihfOi Tt\npf£oúoioi vniypax^CN tnv napoúoa ouvdť]Krj.
IN wrTNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.
DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firmě in calce al presente trattato.
TO APLIECINOT, attieclgi pilnvarotás personas ir parakstíjušas šo ligumu.
TAI PATVTRTINDAMI tinkamai [galioti atstovai pasirašé šia Sutartj.
FENTIEK HTTELÉÚL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerzódést.
B'XIEHDA TA' DAN il-Plenipotenzjarji sottoskritti iffirmaw dan it-Trattat.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dít Verdrag hebben
gesteld.
W D O W Ó D CZEGO nižej podpisani pemomocnicy zložyli swoje podpisy pod niniejszym Traktátem.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciarios abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no finál do presente
Tratado.
NA DÓKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali tuto zmluvu.
V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo.
TÁMÁN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT táysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet támán sopimuksen.
SOM BEKRAFTELSE PÁ DETTA har undertecknade befullmáktigade ombud undertecknat detta fbrdrag.
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Hecho en Atenas. el dieciseis de abril del dos mil tres.
V Aténách dne šestnáctého dubna dva tisíce tři.
Udfaerdiget i Athén den sekstende april to tusind og tre.
Geschehen zu Athén am sechzehnten April zweitausendunddrei.
Sólmitud kuueteistkúmnendal aprillil kahe tuhande kolmandal aastal Ateenas.
'Eyive OTrjv A9f|va, onc, oóca é£i AnptXiou 6úo xiXiáSa; tpia.
Done at Athens qn the sixteenth day of April in the year two thousand and three.
Fait á Athěnes, le seize avril deux mille trois.
Arna dhéanamh san Aithin ar an séú lá déag ďAibreán sa bhliain dhá mhíle a tri.
Fatto a Atene, addi' sedici aprile duemilatre.
Atěnás, divi tukstoši trešá gada sešpadsmitajá aprill.
Priimta du túkstančiai trečiu mety balandžio šešiolikt^ dien§ Aténuose.
Kelt Athénban, a kétezerharmadik év április havának tizenhatodik napján.
Maghmul f Ateni fis-sittax-il jum ta' April íís-sena elfejn u tlieta.
Gedaan te Athene, de zestiende april tweeduizenddrie.
Sporzadzono w Aténách, dnia szesnastego kwietnia roku dwa tysiace trzeciego.
Feito em Atenas, em dezasseis de Abril de dois mil e trés.
V Aténách šestnásteho apríla dvetisíctri.
V Atenah, dne šestnajstega aprila leta dva tisoč tri.
Tehty Ateenassa kuudentenatoista páiváná huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme.
Som skedde i Aten den sextonde april tjugohundratre.
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Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Ftir Seině Majestát den Kónig der Belgier

Za prezidenta České republiky

For Hendes Majestaet Danmarks Dronning

23.9.2003

Uredni vëstnik Evropské unie

23.9.2003

Für den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland

Eesti \'abariigi Presidendi nimel

Por Su Majestad el Rey de Espai\a
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Pour le President de la République francaise

Thar ceann Uachtarán na hEireann
For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

I u i nov ripoeSpo TTJC. Kunpicucr|c AnpoKpcaiag
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Latvijas Republikas Valsts prezidentes várdá

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Pour Sen Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

A Magyar Kóztársaság Elnóke részéról
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Ghall-President ta' Malta

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Fúr den Bundesprásidenten der Republik Ósterreich

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
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Pelo Presidente da República Portuguesa

Za predsednika Republike Slovenije
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II. P R O H L Á Š E N Í PŘIJATÁ Z P L N O M O C N Ě N Ý M I Z Á S T U P C I
Zplnomocnění zástupci dále přijali níže uvedená prohlášení, která se připojují k tomuto závěrečnému
aktu:
1.

Společné prohlášení: Jedna Evropa

2.

Společné prohlášení o Soudním dvoru Evropských společenství

1. Společné prohlášení: Jedna Evropa
Dnešek je velkým okamžikem pro Evropu. Uzavřeli jsme dnes jednání o přistoupení mezi Evropskou unií
a Českou republikou, Estonskem, Kyprem, Litvou, Lotyšskem, Maďarskem, Maltou, Polskem, Slovenskem
a Slovinskem. 75 milionů lidí bude přivítáno jako noví občané Evropské unie.
My, stávající a přistupující členské státy, vyjadřujeme svou plnou podporu trvalému, začleňujícímu
a nezvratnému procesu rozšíření. Jednání o přistoupení s Bulharskem a Rumunskem budou pokračovat na
stejných zásadách, jakými se řídila jednání až doposud. Již dosažené výsledky těchto jednání nebudou zpo
chybňovány. V závislosti na dalším pokroku v plnění kritérií pro členství je cílem přivítat Bulharsko
a Rumunsko jako nové členy Evropské unie v roce 2007. Vítáme rovněž důležitá rozhodnutí, jež byla dnes
přijata a jež se týkají příští etapy kandidátství Turecka na členství v Evropské unii.
Naším společným přáním je učinit Evropu světadílem demokracie, svobody, míru a pokroku. Unie zůstává
odhodlána zamezit vzniku nových hranic rozdělujících Evropu a podporovat stabilitu a blahobyt uvnitř
nových hranic Unie i mimo ně. Těšíme se na společnou práci v našem sdíleném úsilí o dosažení těchto
cílů.
Naším cílem je Jedna Evropa.
Belgie

Česká republika

Dánsko

Německo

Estonsko

Řecko

Španělsko

Francie

Irsko

Itálie

Kypr

Lotyšsko

Litva

Lucembursko

Maďarsko

Malta

Nizozemsko

Rakousko

Polsko

Portugalsko

Slovinsko

Slovensko

Finsko

Švédsko

Spojené království

2. Společné prohlášení o Soudním dvoru Evropských společenství
Na žádost Soudního dvora může Rada jednomyslným rozhodnutím zvýšit počet generálních advokátů
v souladu s článkem 222 Smlouvy o ES a článkem 138 Smlouvy o Euratomu. V opačném případě se nové
členské státy začlení do stávajícího systému jejich jmenování.
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III. O S T A T N Í P R O H L Á Š E N Í
Zplnomocnění zástupci vzali na vědomí následující prohlášení, která byla učiněna a která jsou připojena
k tomuto závěrečnému aktu:
A . Společná prohlášení: stávající členské státy/Estonsko
3.

Společné prohlášení o lovu medvěda hnědého v Estonsku

B. Společná prohlášení: různé stávající členské státy/různé nové členské státy
4.

C.

Společné prohlášení České republiky a Rakouské republiky o jejich dvoustranné dohodě týkající se
Jaderné elektrárny Temelín

Společná prohlášení stávajících členských států
5. Prohlášení o rozvoji venkova
6.

Prohlášení k volnému pohybu pracovníků: Česká republika

7.

Prohlášení k volnému pohybu pracovníků: Estonsko

8.

Prohlášení o ropných břidlicích, vnitřním trhu s elektřinou a směrnici Evropského parlamentu
a Rady 96/92/ES ze dne 19. prosince 1996 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou
(směrnice o elektřině): Estonsko

9.

Prohlášení k estonským a litevským rybolovným činnostem v pásmu Svalbard

10. Prohlášení k volnému pohybu pracovníků: Lotyšsko
11.

Prohlášení k volnému pohybu pracovníků: Litva

12. Prohlášení o pozemním průjezdu osob mezi Kaliningradskou oblastí a ostatními částmi Ruské
federace
13. Prohlášení k volnému pohybu pracovníků: Maďarsko
14. Prohlášení k volnému pohybu pracovníků: Malta
15. Prohlášení k volnému pohybu pracovníků: Polsko
16. Prohlášení k volnému pohybu pracovníků: Slovinsko
17. Prohlášení o rozvoji transevropské sítě ve Slovinsku
18. Prohlášení k volnému pohybu pracovníků: Slovensko
D. Společná prohlášení různých stávajících členských států
19. Společné prohlášení Spolkové republiky Německo a Rakouské republiky o volném pohybu pra
covníků: Česká, republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Slovinsko a Slovensko
20. Společné prohlášení Spolkové republiky Německo a Rakouské republiky o sledování jaderné bez
pečnosti
E.

Obecné společné prohlášení stávajících členských států
21. Obecné společné prohlášení

F.

Společná prohlášení různých nových členských států
22. Společné prohlášení České republiky, Estonské republiky, Litevské republiky, Polské republiky,
Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k článku 38 aktu o přistoupení
23. Společné prohlášení Maďarské republiky a Republiky Slovinsko k příloze X kapitole 7 bodu 1
písm. a) podbodu ii) a k příloze XIII kapitole 6 bodu 1 písm. a) podbodu i) aktu o přistoupení
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Prohlášení České republiky
24 Prohlášení České republiky o dopravní politice
25. Prohlášení České republiky o pracovnících
26. Prohlášení České republiky k článku 35 Smlouvy o EU

H. Prohlášení Estonské republiky
27. Prohlášení Estonské republiky o oceli
28. Prohlášení Estonské republiky o rybolovu
29. Prohlášení Estonské republiky o Komisi pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC)
30. Prohlášení Estonské republiky o bezpečnosti potravin
I.

Prohlášení Lotyšské republiky
31. Prohlášení Lotyšské republiky o přidělování váhy hlasům v Radě
32. Prohlášení Lotyšské republiky o rybolovu
33. Prohlášení Lotyšské republiky k článku 142a nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince
1993 o ochranné známce Společenství

J.

Prohlášení Litevské republiky
34. Prohlášení Litevské republiky k litevské rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy Komise pro
rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC)

K. Prohlášení Republiky Malta
35. Prohlášení Republiky Malta o neutralitě
36. Prohlášení Republiky Malta o ostrovním regionu Gozo
37. Prohlášení Republiky Malta o zachování nulové sazby DPH
L.

Prohlášení Polské republiky
38 Prohlášení Polské republiky o konkurenceschopnosti polské produkce určitých druhů ovoce
39 Prohlášení vlády Polské republiky o veřejné mravnosti
40. Prohlášení vlády Polské republiky o výkladu odchylky od požadavků stanovených ve směrnici
2001 /82/ES a ve směrnici 2001/8 3/ES

M. Přehlášení Republiky Slovinsko
41. Prohlášení Republiky Slovinsko o budoucím územním členění Republiky Slovinsko
42. Prohlášení Republiky Slovinsko o slovinské autochtonní včele Apis mellifera Carnica (kranjska
čebela)
N. Prohlášení Komise Evropských společenství
43. Prohlášení Komise Evropských společenství o obecné hospodářské ochranné doložce, ochranné
doložce pro vnitřní trh a ochranné doložce pro spravedlnost a vnitřní věci
44. Prohlášení Komise Evropských společenství k závěrům přístupové konference s Lotyšskem
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A. SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ* STÁVAJÍCÍ ČLENSKÉ STÁTY/ESTONSKO

3. Společné prohlášení o lovu medvěda hnědého v Estonsku

Pokud jde o medvěda hnědého, dosáhne Estonsko plného souladu s požadavky směrnice 92/43/EHS
o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stano
vištích). Nejpozději při přistoupení zavede Estonsko systém přísné ochrany, který bude v souladu s člán
kem 12 uvedené směrnice.

Zatímco všeobecný lov medvěda hnědého být povolen nemůže, konference poznamenává, že podle čl. 16
odst 1 směrnice o stanovištích může Estonsko povolit lov medvěda hnědého za zvláštních okolností
v souladu s postupy stanovenými v čl. 16 odst. 2 a 3.

B. SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ: RŮZNÉ STÁVAJÍCÍ ČLENSKÉ STÁTY / RŮZNÉ NOVÉ ČLENSKÉ STÁTY

4. Společné Prohlášení České republiky a Rakouské republiky o jejich dvoustranné dohodě týkající
se Jaderné elektrárny Temelín

Česká republika a Rakouská republika budou plnit své dvoustranné závazky podle jimi společně přijatých
„Závěrů melkského procesu a následných opatření" ze dne 29. listopadu 2001.

C. SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

5. Prohlášení o rozvoji venkova

S ohledem na politiku rozvoje venkova pro nové členské státy v rámci dočasného nástroje pro rozvoj
venkova financovaného záruční sekcí EZOZF Unie poznamenává, že nové členské státy mohou očekávat
tyto počáteční příděly:
Počáteční příděl (v miliónech eur)
2004

2005

2006

2004-2006

147,9

161,6

172,0

481,5

Estonsko

41,0

44,8

47,7

133,5

Kypr

20,3

22,2

23,9

66,4

Lotyšsko

89,4

97,7

103,9

291,0

Litva

133,4

145,7

155,1

434,2

Madarsko

164,2

179,4

190,8

534,4

7,3

8,0

8,5

23,8

781,2

853,6

908,2

2 543,0

Slovinsko

76,7

83,9

89,2

249,8

Slovensko

108,2

118,3

125.8

352,3

1 570,0

1 715,0

1 825,0

5 110,0

Česká republika

Malta
Polsko

Celkem
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6. Prohlášení k volnému pohybu pracovníků: Česká republika

EU klade důraz na velkou míru rozlišování a pružnosti při úpravě volného pohybu pracovníků. Členské
státy se budou ve vnitrostátních právních předpisech snažit zajistit českým státním příslušníkům otev
řenější přístup na trh práce s cílem urychlit sbližování s acquis. V důsledku toho by se po přistoupení
České republiky měla českým státním příslušníkům podstatně zlepšit možnost zaměstnávání v E U . Členské
státy EU budou navíc co možná nejlépe využívat navrženou úpravu, aby co nejdříve dosáhly plného
uplatňování acquis v oblasti volného pohybu pracovníků.

7. Prohlášení k volnému pohybu pracovníků: Estonsko

EU klade důraz na velkou míru rozlišování a pružnosti při úpravě volného pohybu pracovníků. Členské
státy se budou ve vnitrostátních právních předpisech snažit zajistit estonským státním příslušníkům otev
řenější přístup na trh práce s cílem urychlit sbližování s acquis. V důsledku toho by se po přistoupení
Estonska měla estonským státním příslušníkům podstatně zlepšit možnost zaměstnávání v E U . Členské
státy E U budou navíc co možná nejlépe využívat navrženou úpravu, aby co nejdříve dosáhly plného
uplatňování acquis v oblasti volného pohybu pracovníků.

8. Prohlášení o ropných břidlicích, vnitřním trhu s elektřinou a směrnici Evropského parlamentu
a Rady 96/92/ES ze dne 19. prosince 1996 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou
(směrnice o elektřině): Estonsko

Unie bude pozorně sledovat, zda Estonsko plní své závazky především ve vztahu k další přípravě na zapo
jení do vnitřního trhu s elektřinou (restrukturalizace odvětví ropných břidlic, restrukturalizace odvětví
elektřiny, právní předpisy, posílení Inspektorátu pro trh s energiemi atd.).

Unie upozorňuje Estonsko na závěry lisabonského a barcelonského zasedání Evropské rady ve vztahu ke
zrychlenému otevírání trhu mimo jiné v odvětví elektřiny a plynu s cílem dosáhnout plně funkčního
vnitřního trhu v těchto oblastech a připomíná dřívější prohlášení Estonska učiněná v tomto ohledu dne
27. května 2002 v rámci jednání o přistoupení. Nehledě na potřebu brzkého provádění funkčního
vnitřního trhu s elektřinou bere Unie na vědomí, že Estonsko si zachovává svůj postoj k budoucímu vývoji
právních předpisů v této oblasti. Unie připouští, že v tomto ohledu si zvláštní situace v restrukturalizaci
odvětví ropných břidlic vyžádá důkladné úsilí do konce roku 2012, a uznává do této doby potřebu
postupného otevírání estonského trhu s elektřinou pro spotřebitele jiné než domácnosti.

Unie bere na vědomí, že s cílem omezit možné narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu s elektři
nou se mohou uplatnit ochranné mechanismy, jako například doložka o vzájemnosti, podle směrnice
96/92/ES.

Komise bude pozorně sledovat vývoj výroby elektřiny a možné změny na trhu s elektřinou v Estonsku
a v sousedních zemích.

Aniž je dotčeno výše uvedené, může od roku 2009 kterýkoli členský stát požádat Komisi o posouzení
vývoje trhů s elektřinou v oblasti Baltského moře. Na základě tohoto posouzení s plným ohledem na jedi
nečnou povahu ropných břidlic a na sociální a ekonomické zřetele spojené s těžbou, výrobou a spotřebou
ropných břidlic v Estonsku a s přihlédnutím k cílům Společenství na trhu s elektřinou podá Komise Radě
zprávu a vhodná doporučení.
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9. Prohlášeni k estonským a litevským rybolovným činnostem v pásmu Svalbard

Evropské společenství se zavazuje zachovávat řádné řízení založené na udržitelném zachovávání a opti
málním využívání rybích populací v okolí Svalbard a prohlašuje svou ochotu pokračovat ve stávajícím
systému řízení uplatňovaném Evropským společenstvím a Estonskem a Litvou.

10. Prohlášení k volnému pohybu pracovníků: Lotyšsko

E U klade důraz na velkou míru rozlišování a pružnosti při úpravě volného pohybu pracovníků. Členské
státy se budou ve vnitrostátních právních -předpisech snažit zajistit lotyšským státním příslušníkům otev
řenější přístup na trh práce s cílem urychlit sbližování s acquis. V důsledku toho by se po přistoupení
Lotyšska měla lotyšským státním příslušníkům podstatně zlepšit možnost zaměstnávání v E U . Členské
státy E U budou navíc co možná nejlépe využívat navrženou úpravu, aby co nejdříve dosáhly plného upla
tňování acquis v oblasti volného pohybu pracovníků.

11. Prohlášení k volnému pohybu pracovníků: Litva

E U klade důraz na velkou míru rozlišování a pružnosti při úpravě volného pohybu pracovníků. Členské
státy se budou ve vnitrostátních právních předpisech snažit zajistit litevským státním příslušníkům ote
vřenější přístup na trh práce s cílem urychlit sbližování s acquis. V důsledku toho by se po přistoupení
Litvy měla litevským státním příslušníkům podstatně zlepšit možnost zaměstnávání v E U . Členské státy
E U budou navíc co možná nejlépe využívat navrženou úpravu, aby co nejdříve .dosáhly plného uplatňo
vání acquis v oblasti volného pohybu pracovníků.

12. Prohlášení o pozemním průjezdu osob mezi Kaliningradskou oblastí a ostatními částmi Ruské
federace

Společenství bude Litvě nápomocno při plnění podmínek pro co nejdřívější plnou účast na schengenském
acquis, aby bylo zabezpečeno, že Litva bude patřit do první skupiny nových členských států, které se
budou plně účastnit schengenského acquis. Plná účast bude záviset na objektivním hodnocení, zda jsou
splněny všechny nezbytné podmínky v souladu se schengenským acquis.

13. Prohlášení k volnému pohybu pracovníků: Maďarsko

E U klade důraz na velkou míru rozlišování a pružnosti při úpravě volného pohybu pracovníků. Členské
státy se budou ve vnitrostátních právních předpisech snažit zajistit maďarským státním příslušníkům otev
řenější přístup na trh práce s cílem urychlit sbližování s acquis. V důsledku toho by se po přistoupení
Maďarska měla maďarským státním příslušníkům podstatně zlepšit možnost zaměstnávání v E U . Členské
státy E U budou navíc co možná nejlépe využívat navrženou úpravu, aby co nejdříve dosáhly plného
uplatňování acquis v oblasti volného pohybu pracovníků.
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1 4 . Prohlášení k volnému pohybu pracovníku: Malta

Pokud by přistoupení Malty způsobilo obtíže spojené s volným pohybem pracovníků, může se tato záleži
tost předložit orgánům E U , aby bylo nalezeno řešení tohoto problému. Řešení bude přísně v souladu
s ustanoveními smluv (včetně Smlouvy o Evropské unii) a s ustanoveními přijatými při jejich provádění,
zejména těmi, které se týkají volného pohybu pracovníků.

15. Prohlášení k volnému pohybu pracovníků: Polsko

EU klade důraz na velkou míru rozlišování a pružnosti při úpravě volného pohybu pracovníků. Členské
státy se budou ve vnitrostátních právních předpisech snažit zajistit polským státním příslušníkům otev
řenější přístup na trh práce s cílem urychlit sbližování s aequis. V důsledku toho by se po přistoupení
Polska měla polským státním příslušníkům podstatně zlepšit možnost zaměstnávání v EU. Členské státy
EU budou navíc co možná nejlépe využívat navrženou úpravu, aby co nejdříve dosáhly plného uplatňo
vání aequis v oblasti volného pohybu pracovníků.

16. Prohlášení k volnému pohybu pracovníků: Slovinsko

EU klade důraz na velkou míru rozlišování a pružnosti při úpravě volného pohybu pracovníků. Členské
státy se budou ve vnitrostátních právních předpisech snažit zajistit slovinským státním příslušníkům otev
řenější přístup na trh práce s cílem urychlit sbližování s aequis. V důsledku toho by se po přistoupení Slo
vinska měla slovinským státním příslušníkům podstatně zlepšit možnost zaměstnávání v E U . Členské státy
EU budou navíc co možná nejlépe využívat navrženou úpravu, aby co nejdříve dosáhly plného uplatňo
vání aequis v oblasti volného pohybu pracovníků.

17. Prohlášení o rozvoji transevropské sítě ve Slovinsku

Unie připomíná význam dopravní infrastruktury ve Slovinsku pro rozvoj transevropské dopravní sítě
a bude k této skutečnosti řádně přihlížet při určování projektů společného zájmu podle článku 155
Smlouvy o ES.

18. Prorilášení k volnému pohybu pracovníků: Slovensko

EU klade důraz na velkou míru rozlišování a pružnosti při úpravě volného pohybu pracovníků. Členské
státy se budou ve vnitrostátních právních předpisech snažit zajistit slovenským státním příslušníkům otev
řenější přístup na trh práce s cílem urychlit sbližování s aequis. V důsledku toho by se po přistoupení Slo
venska měla slovenským státním příslušníkům podstatně zlepšit možnost zaměstnávání v E U . Členské státy
EU budou navíc co možná nejlépe využívat navrženou úpravu, aby co nejdříve dosáhly plného uplatňo
vání aequis v oblasti volného pohybu pracovníků.
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D. S P O L E Č N Á P R O H L Á Š E N Í R Ů Z N Ý C H S T Á V A J Í C Í C H Č L E N S K Ý C H S T Á T Ů

19. Společné Prohlášeni Spolkové republiky Německo a Rakouské republiky o volném pohybu
pracovníků: Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Slovinsko a Slovensko

Znění bodu 13 přechodných ustanovení o volném pohybu pracovníků podle směrnice 96/71 /ES v přílo
hách V, VI, VIII, IX, X, XII, XIII a XIV Spolková republika Německo a Rakouská republika ve shodě
s Komisí chápou tak, že výraz „některé oblasti" může tam, kde je to vhodné, zahrnovat veškeré území
státu.

20. Společné Prohlášení Spolkové republiky Německo a Rakouské republiky o sledování jaderné
bezpečnosti

Spolková republika Německo a Rakouská republika zdůrazňují význam pokračování procesu sledujícího,
jak jsou prováděna doporučení na zlepšení jaderné bezpečnosti v přistupujících zemích, jak bylo vzneseno
na zasedání Rady (pro obecné záležitosti a vnější vztahy) dne 10. prosince 2002, dokud nebude dosaženo
výsledku.

E. O B E C N É S P O L E Č N É P R O H L Á e N Í S T Á V A J Í C Í C H Č L E N S K Ý C H S T Á T Ů

21. Obecné společné prohlášení

Stávající členské státy zdůrazňují, že prohlášení připojená k tomuto závěrečnému aktu nemohou být
vykládána ani uplatňována v rozporu se závazky členských států vyplývajícími ze smlouvy a aktu o při
stoupení.

Stávající členské státy berou na vědomí, že Komise je plně téhož názoru.

F. S P O L E Č N Á P R O H L Á Š E N Í R Ů Z N Ý C H N O V Ý C H Č L E N S K Ý C H S T Á T Ů

22. Společné prohlášení České republiky, Estonské republiky, Litevské republiky, Polské republiky.
Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k článku 38 aktu o Přistoupení

1.

Česká jrepublika, Estonská republika, Litevská republika, Polská republika, Republika Slovinsko a Slo
venská republika rozumějí pojmu „nesplní závazky přijaté v rámci jednání o přistoupení" tak, že
zahrnuje pouze povinnosti vyplývající z původních smluv použitelných na Českou republiku, Eston
skou republiku, Litevskou republiku, Polskou republiku, Republiku Slovinsko a Slovenskou republiku
za podmínek stanovených v aktu o přistoupení a povinnosti vymezené v uvedeném aktu.

Česká republika, Estonská republika, Litevská republika, Polská republika, Republika Slovinsko a Slo
venská republika jsou proto toho názoru, že Komise bude zvažovat použití článku 38 pouze v přípa
dech, kdy se domnívá, že byly porušeny povinnosti zmíněné v předchozím pododstavci.
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2.

Česká republika, Estonská republika, Litevská republika, Polská republika, Republika Slovinsko a Slo
venská republika jsou toho názoru, že článkem 38 není dotčena pravomoc Soudního dvora vymezená
článkem 230 Smlouvy o ES o opatřeních přijatých Komisí podle článku 38.

3.

Česká republika. Estonská republika, Litevská republika, Polská republika, Republika Slovinsko a Slo
venská republika jsou toho názoru, že Komise před rozhodnutím o použití opatření uvedených
v článku 38 proti nim dá České republice, Estonské republice, Litevské republice, Polské republice,
Republice Slovinsko a Slovenské republice příležitost vyjádřit svůj názor a postoj v souladu s pro
hlášením Komise Evropských společenství o obecné ochranné doložce, ochranné doložce pro vnitřní
trh a ochranné doložce pro spravedlnost a vnitřní věci, připojeným k tomuto závěrečnému aktu.

2 3. Společné Prohlášení Maďarské republiky a Republiky Slovinsko k příloze X kapitole 7 bodu 1
písm. a) podbodu ii) a k příloze XIII kapitole 6 bodu 1 písm. a) podbodu i) aktu o přistoupení

Nebude-li přechodné období uvedené v čl. 28 odst. 1 šesté směrnice o DPH nahrazeno konečným systé
mem cio poloviny roku 2007 a návrh na jeho nahrazení nebude v takové etapě, aby umožňoval nahrazení
do konce roku 2007, budou Maďarská republika a Republika Slovinsko požadovat, aby byla včas připra
vena zpráva Komise pro Radu o fungování přechodné úpravy stanovené v příloze X kapitole 7 bodě 1
písm. a) podbodě ii) a v příloze XIII kapitole 6 bodě 1 písm. a) podbodě i) aktu o přistoupení. Tato zpráva
vezme v úvahu řádné fungování vnitřního trhu a případné nepříznivé důsledky pro odvětví restauračních
služeb v Maďarské republice a v Republice Slovinsko, zejména ztráty pracovních míst, zvýšení nehlášeného
zaměstnávání a úroveň růstu cen restauračních služeb pro konečného spotřebitele.

G. PROHLÁŠENÍ ČESKÉ REPUBLIKY

24. Prohlášení České republiky o dopravní politice

V souladu se společným postojem E U ke kapitole Dopravní politika si mohou stávající a nové členské státy
postupně zvyšovat povolení kabotáže na základě dvoustranných dohod, včetně možnosti plné liberalizace.
S ohledem na výše uvedené Česká republika proto očekává, že se bude pokračovat ve dvoustranných jed
náních s členskými státy v průběhu roku 2003, aby bylo dosaženo buď dvoustranné dohody o plné libera
lizaci kabotáže, nebo postupného zvyšování výměny kabotáže v případě, že přechodné období bude
vyžadováno.

Česká republika vítá, že bylo dosaženo vzájemné dohody s Německem o vypracovávání analýzy struktury
nákladů, na jejímž základě by mohly být od roku 2004 dále stanoveny dvoustranné kabotážní kvóty.

2 5 . Prohlášení České republiky o pracovnících

Česká republika prohlašuje, že očekává, že úmysl některého stávajícího členského státu uvolňovat přístup
českých pracovníků na jeho trh práce založený na jednotlivých odvětvích a povoláních bude předmětem
dvoustranných konzultací mezi daným členským státem a Českou republikou.
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26. Prohlášení České republiky k článku 35 Smlouvy o E U
Česká republika přijímá pravomoc Soudního dvora Evropských společenství v souladu s úpravami stano
venými v čl. 35 odst. 2 a odst. 3 písm. b) Smlouvy o Evropské unii. Česká republika si vyhrazuje právo
stanovit ve svých vnitrostátních právních předpisech, že je-li otázka týkající se platnosti nebo výkladu aktu
uvedeného v čl. 35 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii vznesena ve věci projednávané vnitrostátním soudem,
proti jehož rozhodnutí nelze podat opravný prostředek podle vnitrostátních právních předpisů, je tento
soud povinen předložit věc Soudnímu dvoru.

H. P R O H L Á Š E N Í E S T O N S K É R E P U B L I K Y

27. Prohlášení Estonské republiky o oceli
Estonský průmysl zpracování oceli se nachází v dynamické etapě rozvoje.
Při vyjednávání nezbytných úprav množstevních omezení stanovených ve dvoustranných dohodách o oceli
mezi Společenstvím a Ruskou federací, Ukrajinou a Kazachstánem nebo při přijímání jakýchkoli jiných
úprav k tomuto účelu budou muset být brány v úvahu dovozní potřeby vyplývající z předpokládaného
rozšiřování estonského ocelářského průmyslu v blízké budoucnosti. Estonsko zdůrazňuje, že jeho předpo
kládané dovozní potřeby, byly předloženy přístupové konferenci.

28. Prohlášení Estonské republiky o r y b o l o v u

Estonsko $i je vědomo, že řízení dohody mezi vládou Estonské republiky a vládou Ruské federace o spolu
práci při zachovávání a řízení rybích populací v oblasti jezer Peipsi, Lámmi a Pihkva bude zajišťovat
Estonsko v úzké spolupráci s Komisí, pokud Společenství nemá nebo nebude mít sekundární právní před
pisy týkající se řízení vnitrozemských rybolovných zdrojů.

29. Prohlášení Estonské republiky o komisi pro rybolov v severovýchodním atlantiku (NEAFC)
i

V souladu se zásadou výlučné pravomoci Společenství budou ode dne přistoupení zájmy Estonska
v NEAFC [zastupovány Společenstvím. V případě, že Estonsko nebude členem NEAFC ke dni přistoupení,
spoléhá ná úsilí Společenství začlenit do podílu Společenství „kvótu v rámci spolupráce s nečlenskou
zemí" využívanou Estonskem, jak je zaznamenána u NEAFC.

30. Prohlášení Estonské republiky o bezpečnosti potravin
Pokud jde| o třetí země, dosáhne Estonsko plného souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravino
vého právja, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti
potravin, i

23.9.2003
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L PROHLÁŠENÍ LOTYŠSKÉ REPUBLIKY

31. Prohlášení Lotyšské republiky o přidělování váhy hlasům v Radě

Prohlášení č. 20 k Niceské smlouvě stanovilo, že Lotyšské republice budou přiděleny čtyři hlasy z celkem
345 hlasů v Radě ode dne 1. ledna 2005 na základě předpokladu Unie s dvaceti sedmi členy.

Majíc na paměti potřebu zajistit přimetené, srovnatelné a rovné zastoupení členských států v Radě podle
počtu jejich obyvatel, prohlašuje Lotyšská republika, že si vyhrazuje právo jednat o otázce přidělení váhy
hlasům v Radě na příští mezivládní konferenci.

32. Prohlášení Lotyšské republiky o rybolovu

S ohledem na nařízení (EHS) č. 3760/92, kterým se stanoví podíly rybolovných práv Společenství přidělo
vané členským státům pro rybí populace podléhající omezením odlovu, je Lotyšsko toho názoru, že
zvláštní ustanovení tohoto aktu týkající se rybolovných práv přidělovaných Lotyšsku v Baltském moři se
týkají stávajícího řídicího systému v rámci IBSFC (Mezinárodní komise pro rybolov v Baltském moři), jak
jsou tato práva vypočtena pro EU s patnácti členy a Estonsko, Lotyšsko, Litvu a Polsko.

S ohledem na rybolovná práva v rámci Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC) vyjad
řuje Lotyšsko svůj zájem o rybolov v této oblasti, i když nemá v nedávné minulosti žádný významný
zaznamenaný výlov. Lotyšsko jako spolupracující strana NEAFC dodržující veškerá rozhodnutí a nařízení
přijatá touto komisí očekává, že k jeho zájmu bude řádně přihlédnuto při přidělování rybolovných práv
Lotyšsku a ostatním novým členským státům.

33.

Prohlášení

Lotyšské republiky k článku 142a nanzení Rady (ES) č.
20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství

Lotyšská republika má za to, že uplatňování čl. 142a odst.

40/94 ze

5 nanzení Rady (ES) č. 40/94 ze

dne

dne

20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství nevylučuje zákaz užívání ochranné známky Spole
čenství na území Lotyšské republiky podle čl. 106 odst. 2 nanzení.

J. P R O H L Á Š E N Í L I T E V S K É R E P U B L I K Y

34. rYoMásení Litevské republiky k litevské rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy
komise pro rybolov v Severovýchodním atlantiku (NEAFC)

Litva vyjadřuje svůj zájem pokračovat v tradičním rybolovu v oblasti upravené předpisy Komise pro rybo
lov v severovýchodním Atlantiku po přistoupení k Evropské unii. Litva spoléhá na podporu E U při při
stoupení k NEAFC. Litva očekává, že po přistoupení k E U bude její rybolovná činnost v oblasti upravené
předpisy NEAFC pokračovat a budou jí přiděleny přiměřené kvóty v této oblasti v souladu se zásadou
poměrné stability.
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K. PROHLÁŠENÍ REPUBLIKY MALTA

35. Prohlášeni Republiky Malta o neutralitě

Malta potvrzuje svou oddanost společné zahraniční a bezpečnostní politice Evropské unie, jak je stanovena
ve Smlouvě o Evropské unii.

Malta potvrzuje, že její účast na společné zahraniční a bezpečnostní politice Evropské unie není na újmu
její neutralitě. Smlouva o Evropské unii blíže stanoví, že jakékoli rozhodnutí Unie posunout se ke společné
obraně bude muset být přijato jednomyslným rozhodnutím Evropské rady přijatým členskými státy v sou
ladu s jejich ústavními požadavky.

36. Prohlášení Republiky Malta o ostrovním regionu Gozo

Vláda Malty,

majíc na paměti, že ostrovní region Gozo má hospodářské a sociální zvláštnosti a znevýhodnění
vyplývající ze spolupůsobících účinků jeho dvojnásobné ostrovní povahy, jeho zranitelnosti v oblasti
životního prostředí, jeho malého počtu obyvatel znásobeného vysokou hustotou a jeho přirozeně ome
zenými zdroji,

majíc na paměti, že hrubý domácí produkt na hlavu ostrovního regionu Gozo je výrazně menší než Malty
jako celku,

majíc na paměti, že provádí zvláštní hospodářskou a sociální politiku vůči ostrovnímu regionu Gozo,
jejímž cílem je překonat trvalá strukturální znevýhodnění, kterými trpí,

uznávajíc, jže po přistoupení Malty k Evropské unii se na Gozo budou, jako výsledek dohody o způsobi
losti Maltyi pro cíle strukturálních fondů a pro pomoc z Fondu soudržnosti a dohod o nulové sazbě DPH
pro mezio^trovní přepravu osob a ó přechodném období pro meziostrovní přepravu zemědělského zboží,
vztahovat opatření, která se konkrétně týkají jeho strukturálních znevýhodnění, kromě účasti na opa
třeních obecnějšího hospodářského a sociálního dosahu,

uznávajíc dále, že klasifikace NUTS 3 přidělená ostrovnímu regionu Gozo sama o sobě nemusí zajistit pro
vádění závazku vyjádřeného Evropskou unií přijímat opatření ve prospěch znevýhodněných regionů,

prohlašuje, že před koncem každého rozpočtového období Společenství zahrnujícího znovuvymezení
regionální politiky Společenství bude Malta požadovat, aby Komise podala Radě zprávu o hospodářské
a sociální situaci Goza, a zejména o rozdílech v úrovni hospodářského a sociálního vývoje mezi Gozem
a Maltou. Komise bude požádána o navržení vhodných nezbytných opatření v rámci regionální politiky
Společenství nebo jiných souvisejících politik Společenství, jež by zajistily pokračování snižování rozdílů
mezi Gozem a Maltou a další začleňování Goza do vnitřního trhu za spravedlivých podmínek. Zejména
v případě, že by Malta jako celek nebyla nadále způsobilá pro některá opatření regionální politiky, posoudí
uvedená zpráva, zda zvláštní hospodářská situace Goza odůvodňuje během referenčního období další způ
sobilost Goza pro tato opatření a za jakých podmínek.
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37. Prohlášení Republiky Malta o zachování nulové sazby DPH
Malta přijímá přechodné období do 1. ledna 2010 pro zachování sazby DPH 0 % namísto základní sazby
5 % ní. dodání potravin a léčiv na základě předpokladu, že přechodné období uvedené v čl. 28 odst. 1
šesté směrnice o DPH skončí uvedeným dnem.

L. P R O H L Á Š E N Í P O L S K É R E P U B L I K Y

38. Prohlášení Polské republiky o konkurenceschopnosti polské produkce určitých druhů ovoce
Polsko připomíná, že uplatňování společného celního sazebníku E U v Polsku může vést k bezprostředním
nepříznivým účinkům na konkurenceschopnost polských producentů bobulovin, višní a jablek, jestliže po
přistoupení vzniknou vážné obtíže, jež by mohly v daných odvětvích přetrvávat, bude Polsko žádat nalé
havé použití obecné ochranné doložky a bude požadovat přijetí nástrojů umožňujících trvalé odstranění
narušení konkurenceschopnosti v odvětví bobulovin, višní a jablek.

39. Prohlášení vlády Polské republiky o veřejné mravnosti
Vláda Polské republiky má za to, že nic ve Smlouvě o Evropské unii, smlouvách o založení Evropských
společenství ani ve smlouvách je měnících nebo doplňujících nebrání polskému státu upravovat otázky
mravního významu a otázky týkající se ochrany lidského života.

40. Prohlášení Vlády Polské republiky o výkladu odchylky od požadavků stanovených ve směrnici
2001/82/ES a ve smčrnki 2001/83/ES
Polsko m á z a to, že léčivé přípavky, kterým bylo uděleno rozhodnutí o registraci, uvedené v seznamu
v dodatku A k příloze XII tohoto aktu m o h o u být uváděny n a trh v Polsku.
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M. P R O H L Á Š E N Í R E P U B L I K Y S L O V I N S K O

41. Prohlášení Republiky Slovinsko o budoucím územním členění Republiky Slovinsko
Republika Slovinsko zdůrazňuje význam, který přikládá vyrovnanému regionálnímu rozvoji a potřebě
snižovat sociálně ekonomické rozdíly mezi jejími regiony.
Republika Slovinsko má na paměti, že rozhodování o jejím územním členění spadá výlučně do její pravo
moci. Výjimkou z této zásady je územní členění Slovinska pro účely společné regionální klasifikace
územních jednotek (NUTS).
V rámci jednání o přistoupení byla otázka územního členění Slovinska na úrovni NUTS 2 prozatímně
vyřešena na devatenáctém zasedání konference na úrovni zástupců dne 29. července 2002 za podmínek
stanovených v závěrech zmíněné konference. Tyto závěry byly potvrzeny na zasedám konference o při
stoupení na úrovni ministrů dne 1. října 2002.
Prohlášení Republiky Slovinsko, ke kterému žádný členský stát nevyjádřil v žádné etapě námitky, bylo
zahrnuto do závěrů zmíněné konference a jeho odpovídající část zní:
„Slovinsko je potěšeno, že E U vzalo na vědomí, že celé území Slovinska bude považováno za jediný region
na úrovni NÚTS 2 pro období do konce roku 2006, že Slovinsko zamýšlí provést Jednotný programový
dokument vztahující se na celé území Slovinska na programové období do konce roku 2006 a že bude
pokračovat v rozhovorech s Komisí o územním členění zajišťujícím vyrovnaný regionální rozvoj s cílem
přezkoumat, již jako členský stát, svou klasifikaci NUTS nejpozději na konci roku 2006.
Bude-li návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení společné klasifikace územních jednotek
pro statistické účely (NUTS) přijat a vstoupí v platnost před přistoupením Slovinska, projedná Slovinsko
v případě potřeby s E U jeho použití na územní členění Slovinska.
Na tomto základě může Slovinsko přijmout návrh E U a souhlasí, že v této etapě tato kapitola nevyžaduje
další jednání."

4 2 . Prohlášení Republiky Slovinsko o slovinské autochtonní včele Apis tneUifera Cartúca (kranjska
|
^ čebela)
S ohledent na skutečnost, že slovinský poddruh včely medonosné Apis mellifera Carnica (známý též pod
jmény „kranjska čebela", „Carniolan bee", „Krainer Biene", „Carnica", „Kárntner Biene" a „krajinská včela^ je
v Republice Slovinsko autochtonní živočišnou populací,
s ohledem na staletou trvalou snahu o zachování a šlechtění domorodé včely na území stávajícího Slovin
ska, zaměřenou rovněž na její zachování jako autochtonního genetického materiálu, jež vedla ke vzniku
geneticky stabilizované a vyrovnané populace včely medonosné,
s ohledem na důraznou nezbytnost zachovat tuto autochtonní populaci včely medonosné se zřetelnými
charakteristikami, a tím přispět k zachovávání biologické rozmanitosti,
prohlašuje Republika Slovinsko, že zamýšlí nadále uplatňovat veškerá vhodná opatření nezbytná k zacho
vání autochtonní Apis mellifera Carnica na území Republiky Slovinsko.
Republika Slovinsko připomíná, že vznesla tuto otázku při přístupových jednáních a že Evropská unie
zdůraznila, že mohou být přijímána vnitrostátní opatření na základě článku 30 Smlouvy, pri zachování
zásady proporcionality, a že zahrnutí této otázky do jednání nebylo nezbytné.
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N. PROHLASENf KOMISE EVROPSKYCH SPOLEŒNSTVf

Vysoké smluvni strany vzaly na védomi misledujici prohlaseni Komise Evropskych spoleëenstvi:

43. Prohlaseni Komise Evropskych spolecenstvi o obecné hospodafské ochranné dolozce,
ochranné dolof.ce pro vnitfni trh a ochranné dolozce pro spravedlnost a vnitfni veci
Pfed tim, nez rozhodne, zda pouzije ochranné dolozky pro vnitfni trh a pro spravedlnost a vnitfni vëci,
vyslechne Komise Evropskych spolecenstvi nazory a postoje ëlenskych statu, jez budou tëmito opatfenimi
primo dotèeny, a tadnë k tëmto nazorüm a stanoviskul!l ptihlédne.
Obecna hospodatskâ ochranna dolozka se vztahuje rovnëz na zemëdëlstvi. Muze byt poufüa v pfipadë, ze
v urcitych zemëdèlskych odvëtvich vzniknou vazné obtize, které by mohly pfetrvavat nebo které by se
mohly projevit vaznym zhorsenim hospodatské situace urcitého uzemi. S prihlédnutim k zvlastnim
obtizim v odvëtvi zemédélstvi v Polsku mohou opatfeni prijimana Komisi za ucelem zabranit naruseni
trhu na z.ikladë obecné hospodatské ochranné dolozky zahrnovat- systémy sledovani obchodnich toku
mezi Polskem a ostatnimi clenskymi staty.

44. -Prohlaseni komise Evropskych spolecenstvi k zaverüm plistupové konference s Lotysskem
Zachazeni s opustènou pudou, jako je napffklad navraceni pudy k tradicnim podminkam zivotniho prostfedi ainebo pfedchazeni uzavfeni krajin, muze byt podporovano jako opatfeni podle ëlanku 3 3 nafizeni
(ES) ë. 1H7/1999 v ramci jednotného programového dokumentu v ramci die I.
èlanek 3 3 nabizi rüzné moznosti v tomto ohledu; napf. podle osmé odrazky pro spravu zemëdëlskych
vodnich zdroju. ale zejména podle jedenacté odrazky, ktera stanovi, ze podpora muze byt poskytovana na
ochranu zivotniho prostfedi ve spojeni se zemédëlstvim, lesnictvim a uchovanim krajiny a zlepsovanim
zachazeni se zvifaty. Tato podpora muze mit formu jednotné platby na zachazeni s opustènou pudou,
které je setrné k zivotnimu prostfedi.
Navrhovana opatfeni by neméla zahrnovat jako konkrétni cil navraceni pudy zemëdëlské produkci, na kterou se vztahuji spolecné organizace trhu, nebo jeji pfemënu na uhor. Avsak pudu vlastnènou zemèdélci,
se kterou je zachazeno, jak je uvedeno vyse, mohou tito zemëdélci vyuzivat v kombinaci se svou stavajici
obhos?odafovanou pudou za ucelem zmëny svych stavajidch metod zemèdèlské produkce zpusoby
urcen}mi k ochranë zivotniho prostredi a k zachovani krajiny. V tom pfipadé je mozna dalsi podpora
v ramci agroenvironmentalnich opatreni uvedenych v ëlanku 22 nafizeni (ES) ë. 1257/1999.
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IV. V Ý M Ě N A D O P I S Ů
Zplnomocnění zástupci vzali na vědomí výměnu dopisů mezi Evropskou unií a Českou republikou, Eston
skou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republi
kou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko a Slovenskou republikou o informačním
a konzultačním postupu při přijímání některých rozhodnutí a jiných opatření, která mají být přijata
v období před přistoupením, připojenou k tomuto závěrečnému aktu.

Výměna dopisů mezi Evropskou unií a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou
republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou
Maka, Polskou republikou, Republikou Slovinsko a Slovenskou republikou o informačním
a konzultačním postupu při přijímání některých rozhodnutí a jiných opatření, která mají být
přijata v období před přistoupením

Dopis č. 1
Vážený pane,
dovoluji si odvolat se na otázku, vznesenou v rámci jednání o přistoupení, týkající se informačního a kon
zultačního postupu při přijímání některých rozhodnutí a jiných opatření, která mají být přijata v období
před přistoupením Vaší země k Evropské unii.
Potvrzuji, že Evropská unie je schopna souhlasit s takovým postupem, za podmínek uvedených v příloze
tohoto dopisu, který by mohl být používán ode dne, kdy naše vyjednávači konference prohlásí jednání
o rozšíření za ukončená s konečnou platností.
Byl bych Vám vděčen, kdybyste potvrdil, že Vaše vláda s obsahem tohoto dopisu souhlasí.
S veškerou úctou

Dopis č. 2
Vážený pane,
dovoluji si potvrdit příjem Vašeho dopisu, který zní takto:
„Dovoluji si odvolat se na otázku, vznesenou v rámci jednání o přistoupení, týkající se informačního
a konzultačního postupu při přijímání některých rozhodnutí a jiných opatření, která mají být přijata
v období před přistoupením Vaší země k Evropské unii.
Potvrzuji, že Evropská unie je schopna souhlasit s takovým postupem, za podmínek uvedených
v příloze tohoto dopisu, který by mohl být používán ode dne, kdy naše vyjednávači konference pro
hlásí jednám o rozšíření za ukončená s konečnou platností.
Byl bych Vám vděčen, kdybyste potvrdil, že Vaše vláda s obsahem tohoto dopisu souhlasí."
Dovoluji si potvrdit, že má vláda s obsahem uvedeného dopisu souhlasí.
S veškerou úctou
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PŘÍLOHA

Informační a konzultační postup při pHjímání některých rozhodnutí a jiných opatření, která mají
být přijata v období před přistoupením

I.

1. K zajištění přiměřeného informování České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky,
Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky
(dále jen „přistupující státy") jsou všechny návrhy, sdělení, doporučení a podněty, které by mohly vést k rozhodnutím
orgánů nebo institucí Evropské unie, dány na vědomí přistupujícím státům poté, co jsou předloženy Radě.
2. Konzultace se konají na odůvodněnou žádost přistupujícího státu, který v ní výslovně vyjádří své zájmy jako
budoucí člen Unie a uvede své připomínky.
3.

Správní rozhodnutí zpravidla nejsou důvodem ke konání konzultací.

4.

Konzultace se konají v rámci p r o z a t í m n í h o v ý b o r u složeného ze zástupců Unie a přistupujících států.

5. Členy uvedeného prozatímního výboru jsou za Unii členové Výboru stálých zástupců nebo osoby jimi jmenovaná
pro tento účel. Komise je vyzvána k účasti na této práci.
6. Prozatímnímu výboru je nápomocen sekretariát, kterým je sekretariát konference, pokračující v činnosti za tímto
účelem.
7. Konzultace se obvykle konají, jakmile přípravné práce, vedené na úrovni Unie s cílem přijmout rozhodnutí Rady.
dospějí k vypracování společných obecných zásad, které umožňují účelné pořádání těchto konzultací.
8. jestliže po konzultacích zůstanou vážné obtíže, může být tato věc projednána na žádost přistupujícího státu na
ministerské úrovni.
9.

Výše uvedená ustanovení se obdobně vztahují na rozhodnutí Rady guvernérů Evropské investiční banky.

10. Postup stanovený ve výše uvedených bodech se použije také na každé rozhodnutí, které má být přijato přistu
pujícími státy a které by mohlo mít důsledky pro závazky vyplývající z jejich postavení budoucích členů Unie.

11.

1. Postup stanovený v části I se obdobně použije na návrhy společných strategií Rady ve smyslu článku 13 Smlouvy
o E U , návrhy společných akcí Rady ve smyslu článku 14 Smlouvy o EU a návrhy společných postojů Rady ve smyslu
článku 15 Smlouvy o E U , s výhradou následujících ustanovení.
2.

Pokud návrh nebo sdělení předloží členský stát, dá přistupujícím státům tento návrh na vědomí předsednictví.

3. Pokud přistupující stát nevznese odůvodněné námitky, mohou se konzultace konat formou výměny zpráv elektro
nickými prostředky.
4. Konají-li se konzultace v rámci prozatímního výboru, mohou členové tohoto výboru za Unii být popřípadě člen v
Politického a bezpečnostního výboru.

III.
1. Postup stanovený v části I se obdobně použije na návrhy společných postojů, rámcových rozhodnutí a rozhodnutí
Rady ve smyslu článku 34 Smlouvy o E U , a také na vypracovávání úmluv uvedených ve zmíněném článku, s výhradou
následujících ustanovení.
2.

Pokud návrh nebo sdělení předloží členský stát, dá přistupujícím státům tento návrh na vědomí předsednictví.

3. Konají-li se konzultace v rámci prozatímního výboru, mohou členové tohoto výboru za Unii být popřípadě členy
výboru uvedeného v článku 36 Smlouvy o EU.
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IV.

èeslci republika, Estonskâ republika, Kyperskâ republika, Lotysskâ republika, Litevslci republika, Madarskâ repubhka.
Republika Malta, Polskâ republika, Republika Slovinsko a Slovenskâ republika pfijmou nezbytnâ opatfenf, ktera za1isti,
aby k jejich piistoupeni k dohodâm nebo smlouvâm uvedenym v cl. 3 odst. 4, cl. 5 odst. 1 druhé vètè, él. 5 odst. 2,
cl. 6 odst. 2 prvnim pododstavci a él. 6 odst. 5 aktu o podminkâch piistoupenf a o upravach smluv doslo v mezich
moznosti a za podminek stanovenych v uvedeném aktu ve stejné dobè Jako ke vstupu smlouvy o ptistoupeni v platnost.
Pokud dohody a smlouvy uvedené v él. 3 odst. 4, él. 5 odst. 1 druhé vète a cl. 5 odst. 2 ex1stuJi jen v nâvrhu, nejsou
jeste podepsâny a pravdèpodobne jiz nemohou byt podepsâny v obdobf pfed piistoupenim, budou piistupujfci stity
vyzvâny, aby se po podpisu smlouvy o pfistoupenf vhodnymi postupy zapojily do pffpravy uvedenych navrhu v pozitivnim duchu a takovym zpusobem, ktery usnadnf jejich uzavtenf.
V.

Pfi jednanich o protokolech o prechodu a o upravach s ostatnfmi stranami dohod uvedenych v cl. 6 odst. 2 a 6 aktu
o podminkâch pfistoupeni se zâstupci pfistupujidch statu pripoji k prâci jako pozorovatelé po boku zâstupcu stâvajicfch clenskych stâtu.
Nèkteré nepreferenè'nf dohody, které Spoleè'enstvi uzavrelo a které zustavajf v platnosti po dni pristoupeni, mohou byt
zmènèny nebo prizpusobeny s cflem phhlédnout k rozsffeni Unie. Tyto zmèny nebo pfizpusobenf budou sjednany Spolecenstvfm ve spo1eni se zastupci pfistupujfcfch stâtu postupem uvedenym v pfedchozim pododstavci.

VI.
Uvedené organy v patficné dobè vypracuji znèni uvedenâ v clanku 58 a 61 aktu o podminkâch piistoupeni a o upravach smluv.
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