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I
(Akty, ktorých uverejnenie je povinné)
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1934/2004
z 27. októbra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1726/2000 o rozvojovej spolupráci s Južnou Afrikou

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

(3)

V súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95
z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov
Európskych spoločenstiev (3) je možné poskytovať Juhoafrickej republike financie prostredníctvom priamej rozpočtovej podpory. Nariadenie (ES) č. 1726/2000 by sa však
mohlo vykladať v tom zmysle, že vylučuje necielenú rozpočtovú podporu. Nariadenie Rady (ES, Euratom)
č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách,
ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (4), navyše v hlave IV druhej časti obsahuje osobitné ustanovenia pre „Vonkajšie opatrenia“. Je preto
vhodné zosúladiť nariadenie (ES) č. 1726/2000 s nariadením (ES, Euratom) č. 1605/2002 a nariadením Komisie
(ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým
sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú všeobecný rozpočet Európskych
spoločenstiev (5).

(4)

S ohľadom na vykonávanie EPRD a najmä na viacročný
indikatívny program 2000 – 2002 by sa nariadenie (ES)
č. 1726/2000 malo upraviť, najmä vzhľadom na prijatie
odvetvových programov, financovanie prostredníctvom
rozpočtovej podpory a spoločné financovanie projektov
a programov v oblasti regionálnej spolupráce a integrácie.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1726/2000 nadobudlo účinnosť v roku
2000 a jeho platnosť sa skončí 31. decembra 2006. Článok 6 ods. 1 si však vyžaduje realizáciu trojročného indikatívneho programovania. S cieľom, aby boli programy
časovo zosúladené s dobou platnosti nariadenia, mali by sa
zabezpečiť aj štvorročné indikatívne programy.

(6)

Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických,
karibských a tichomorských štátov na jednej strane
a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi
na strane druhej (6), ktorej je Juhoafrická republika signatárom, bola podpísaná v Cotonou 23. júna 2000. Protokol
č. 3 k tejto dohode definuje podmienečný status Južnej
Afriky podľa dohody.

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
najmä na jej článok 179,

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupmi, ktoré stanovuje článok 251
Zmluvy (1),

keďže:

(1)

(2)

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1726/2000 z 29. júna 2000 o rozvojovej spolupráci
s Južnou Afrikou (2) má Komisia najneskôr do 31. októbra
2003 predložiť Európskemu parlamentu a Rade prehľad za
prvú polovicu obdobia. Na základe tohto prehľadu za prvú
polovicu obdobia boli navrhnuté určité zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1726/2000.

Prehľad za prvú polovicu obdobia obsahuje návrhy
a námety na zlepšenie rozvojovej spolupráce s Južnou
Afrikou, z ktorých niektoré už boli zapracované do dokumentu národnej stratégie 2002 a zohľadnené v indikatívnom programe 2003 – 2005. Zaoberajú sa okrem iného
integrovaním otázok rovnosti pohlaví na všetkých úrovniach projektového cyklu od plánovania po vykonávanie,
zefektívnením správnych postupov, zdokonaľovaním kritérií na hodnotenie návrhu projektu a programu a objasňovaním podmienok udeľovania príspevkov z Európskeho
programu rekonštrukcie a rozvoja (EPRD) na regionálne
programy.

( ) Stanovisko Európskeho parlamentu z 31. marca 2004 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku). Rozhodnutie Rady z 13. septembra 2004.
(2) Ú. v. ES L 198, 4.8.2000, s. 1.
1

(3)
(4)
(5)
(6)

Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.
Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.
Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.
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Rozhodnutie Rady 1999/753/ES (1) schválilo predbežné
uplatňovanie Dohody o obchode, rozvoji a spolupráci
medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi
a Juhoafrickou republikou. Príloha X k tejto dohode stanovuje, že Spoločenstvo poskytuje pomoc pri reštrukturalizácii odvetvia vín a liehovín Južnej Afriky a pri marketingu
a distribúcii juhoafrických vín a liehovín. Rozhodnutím
Rady 2002/51/ES (2) a rozhodnutím Rady 2002/52/ES (3)
boli schválené dve príslušné dohody o obchode s vínom
a liehovinami. Do finančnej referenčnej sumy uvedenej
v nariadení (ES) č. 1726/2000 je preto potrebné zahrnúť
dodatočnú sumu.

2.

Úvodná veta v článku 2 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.
Rozvojová spolupráca, ktorá sa má uskutočňovať
podľa tohto nariadenia, sa zameria hlavne na oblasti spolupráce uvedené v článku 8 protokolu č. 3 o Južnej Afrike
k dohode z Cotonou, a najmä na:“.

3.

Článok 4 sa týmto mení a dopĺňa takto:

a)
(8)
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V praxi konal Výbor pre Európsky rozvojový fond v kontexte nariadenia (ES) č. 1726/2000 ako „Juhoafrický
výbor“. Je vhodné formálne zriadiť tento výbor.

Odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

úvodná veta v prvom pododseku sa nahrádza takto:

„2.
(9)

(10)

Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1726/2000 vyžaduje od
Komisie, aby s výborom konzultovala finančné rozhodnutia, ktoré zamýšľa prijať a ktoré sa týkajú projektov a programov, ktorých hodnota prekračuje 5 miliónov EUR.
V záujme riadneho finančného hospodárenia a racionalizácie postupov je vhodné zvýšiť túto hranicu na 8 miliónov EUR.

ii)

Financovanie Spoločenstva môže zahŕňať:“

v prvom pododseku sa písmeno a) nahrádza takto:

„a) rozpočtové výdavky vlády na podporu reforiem a vykonávania politiky v prioritných
oblastiach, určených na základe politického
dialógu a s použitím najvodnejších nástrojov
vrátane rozpočtovej podpory a ostatných osobitných foriem rozpočtovej pomoci.“

Nariadenie (ES) č. 1726/2000 by sa preto malo podľa toho
zmeniť a doplniť,

iii) druhý pododsek sa nahrádza takto:
PRIJALI TOTO NARIADENIE:

„Časť finančných prostriedkov môže byť vo forme
rizikového kapitálu alebo iných foriem finančnej
účasti presunutá ku konečným cieľovým príjemcom
(napr. začínajúcim podnikateľom). Do spravovania
týchto finančných prostriedkov môže byť podľa
potreby zapojená Európska investičná banka.
Zdroje sprístupnené podľa tohto nariadenia nesmú
byť použité spôsobom, ktorý umožňuje nekalú
súťaž.“

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1726/2000 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.
Programy sa zameriavajú na boj proti chudobe,
zohľadňujú potreby v minulosti znevýhodnených spoločenstiev, začleňujú environmentálny rozmer rozvoja a integrujú
rovnosť pohlaví, najmä posilnenie účasti žien na všetkých
úrovniach politiky, programovania a vykonávania. Vo všetkých týchto programoch sa mimoriadna pozornosť venuje
posilňovaniu inštitucionálnych kapacít.“.
(1) Ú. v. ES L 311, 4.12.1999, s. 1.
(2) Ú. v. ES L 28, 30.1.2002, s. 3.
(3) Ú. v. ES L 28, 30.1.2002, s. 112.

b)

vkladá sa nasledovný odsek:

„4a.
Jednotlivé projekty a programy regionálnej spolupráce a integrácie sa financujú z EPRD a/alebo z regionálnych fondov spadajúcich pod Európsky rozvojový
fond (EDF).

Komisia sa usiluje zabezpečiť vyvážené financovanie
z obidvoch zdrojov na úrovni viacročného indikatívneho programu pomocou viazania indikatívnej percentuálnej čiastky EPRD na regionálnu spoluprácu a integráciu, podobnej ako je podiel prostriedkov EDF určených
na regionálnu spoluprácu a integráciu vo finančnom
protokole dohody z Cotonou.“.
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4.

Článok 5 sa vypúšťa.

5.

Článok 6 sa nahrádza takto:
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3.
Komisia a vláda Južnej Afriky dohodnú a podpíšu viacročný indikatívny program. Konečné výsledky rokovaní sa
zašlú výboru na vedomie. Ak o to požiada jeden alebo viacerí členovia výboru, výbor tento dokument prerokuje.

„Článok 6

4.
Výbor raz ročne preverí fungovanie, výsledky a ďalší
význam dokumentu národnej stratégie a viacročného indikatívneho programu. Ak to vyplynie z hodnotenia alebo príslušného vývoja, môže výbor vyzvať Komisiu, aby s vládou
Južnej Afriky prerokovala zmeny alebo doplnenia viacročného indikatívneho programu.

Programovanie
1.
V kontexte úzkej spolupráce s vládou Južnej Afriky sa
bude realizovať viacročné indikatívne programovanie, pričom sa vezmú do úvahy výsledky koordinácie uvedené
v článku 4 ods. 6 a ods. 7. Proces indikatívneho programovania bude plne rešpektovať princíp programovania pod
vedením krajiny prijímajúcej pomoc.
2.
S cieľom pripraviť sa na každý jednotlivý prípad programovania v kontexte zvýšenej koordinácie členských štátov vrátane koordinácie priamo na mieste zostaví Komisia
v spolupráci s vládou Južnej Afriky dokument národnej stratégie. Tento dokument národnej stratégie zohľadní výsledky
najnovšieho celkového hodnotenia operácií financovaných
na základe nariadenia (ES) č. 2259/96 a na základe tohto
nariadenia, ako aj výsledky iných pravidelných hodnotení
operácií. Bude prepojený s analýzou problémov a bude zahŕňať prierezové otázky ako napríklad znižovanie chudoby,
rovnosť pohlaví, životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj. Návrh viacročného indikatívneho programu bude tvoriť
prílohu dokumentu národnej stratégie. Na základe oblastí
určených v článku 2 sa vyberie obmedzený počet oblastí spolupráce. Pre tieto oblasti sa stanovia metódy a sprievodné
opatrenia. Pokiaľ je to možné, vypracujú sa ukazovatele
výkonnosti, aby sa uľahčilo dosiahnutie cieľov a hodnotenie
ich dosahu. Geograficky určený výbor zodpovedný za rozvoj uvedený v článku 8 ods. 1, ďalej len ‚výbor’, preskúma
dokument národnej stratégie a návrh viacročného indikatívneho programu. Výbor poskytne svoje stanovisko v súlade
s postupom uvedeným v článku 8 ods. 2.

5.
Na základe prezentácie Komisie výbor raz ročne prerokuje všeobecné usmernenia pre operácie, ktoré sa majú uskutočniť v budúcom roku.“.
6.

Článok 7 ods. 2 sa vypúšťa.

7.

Článok 8 sa týmto mení a dopĺňa takto:
a)

odsek 1 sa nahrádza takto:
„1.
Komisii pomáha Juhoafrický výbor, ďalej len
‚výbor’.“

b)

8.

v odsekoch 5 a 6 sa suma „5 miliónov EUR“ nahrádza
sumou „8 miliónov EUR“.

V článku 10 ods. 1 sa suma „885,5 miliónov EUR“ nahrádza
sumou „900,5 miliónov EUR“.
Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
V Štrasburgu 27. októbra 2004
Za Európsky parlament
predseda

Za Radu
predseda

J. BORRELL FONTELLES

A. NICOLAI
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NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1935/2004
z 27. októbra 2004
o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a
89/109/EHS

(4)

Nové typy materiálov a predmetov navrhnuté tak, aby
aktívne udržiavali alebo zlepšovali stav potravín („aktívne
materiály a predmety v styku s potravinami“), nie sú vo
svojej podstate stále, na rozdiel od klasických materiálov
a predmetov určených na styk s potravinami. Iné typy
nových materiálov a predmetov majú sledovať stav potravín („inteligentné materiály a predmety v styku s potravinami“). Oba tieto typy materiálov a predmetov môžu prísť
do styku s potravinami. V záujme zrozumiteľnosti a právnej istoty je preto nevyhnutné, aby aktívne a inteligentné
materiály a predmety v styku s potravinami boli zahrnuté
do pôsobnosti tohto nariadenia, a aby boli stanovené
základné požiadavky na ich používanie. Ďalšie požiadavky
by mali byť uvedené v osobitných opatreniach, ktoré budú
obsahovať pozitívne zoznamy schválených látok a/alebo
materiálov a predmetov, a ktoré by mali byť prijaté čo
najskôr.

(5)

Aktívne materiály a predmety v styku s potravinami sú
vyrobené tak, aby zámerne obsahovali „aktívne“ zložky,
ktoré sa majú uvoľňovať do potravín alebo ktoré majú
naopak absorbovať látky uvoľňujúce sa z potravín. Mali by
byť odlíšené od materiálov a predmetov, ktoré sa tradične
používajú na to, aby uvoľňovali svoje prirodzené zložky
do konkrétnych typov potravín v priebehu ich výroby,
napríklad drevené sudy.

(6)

Zásada, z ktorej toto nariadenie vychádza, spočíva v tom,
že akýkoľvek materiál alebo predmet určený na styk
s potravinami priamo alebo nepriamo, musí byť dostatočne stály, aby sa zabránilo prechodu látok do potravín
v množstve schopnom ohroziť zdravie ľudí alebo spôsobiť
neprijateľnú zmenu v zložení potraviny alebo v zhoršení
jej organoleptických vlastností.

Aktívne materiály a predmety v styku s potravinami môžu
meniť zloženie alebo organoleptické vlastnosti potravín,
len pokiaľ tieto zmeny zodpovedajú ustanoveniam právnych predpisov Spoločenstva vzťahujúcich sa na potraviny, ako sú ustanovenia smernice 89/107/EHS (4) o potravinárskych prídavných látkach. Najmä látky, ako sú
potravinárske prídavné látky, ktoré sa zámerne pridávajú
do niektorých aktívnych materiálov a predmetov v styku
s potravinami, aby sa uvoľňovali do zabalených potravín
alebo do prostredia obklopujúceho tieto potraviny, by predovšetkým mali byť povolené príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva uplatňujúcimi sa na potraviny a mali
by podliehať aj ďalším pravidlám, ktoré ustanoví osobitné
opatrenie.

(1) Ú. v. EÚ C 117, 30.4.2004, s. 1.
(2) Stanovisko Európskeho parlamentu z 31. marca 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. októbra
2004.
(3) Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 38. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v.
EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4) Smernica Rady 89/107/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinárskych prídavných látok povolených na použitie v potravinách určených na ľudskú
spotrebu (Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 27). Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1882/2003.

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
najmä na jej článok95,
so zreteľom na návrh Komisie,
so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),
konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251
zmluvy (2),
keďže:
(1)

(2)

(3)

Smernica Rady 89/109/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa
prídavných látok, ktoré sa smú používať v potravinách (3),
stanovila všeobecné zásady na odstránenie rozdielov medzi
právnymi predpismi členských štátov týkajúcimi sa týchto
materiálov a predmetov a upravila prijímanie vykonávacích smerníc týkajúcich sa osobitných skupín materiálov
a predmetov (osobitné smernice). Tento prístup bol
úspešný a malo by sa v ňom pokračovať.
Osobitné smernice prijaté na základe smernice
89/109/EHS všeobecne obsahujú ustanovenia, ktoré ponechávajú členským štátom iba veľmi malý priestor na ich
vykonávanie a navyše často podliehajú zmenám, ktoré ich
majú rýchlo prispôsobiť technologickému pokroku. Malo
by byť teda možné prijímať opatrenia formou nariadení
alebo rozhodnutí. Zároveň je vhodné zahrnúť aj niekoľko
ďalších predmetov úpravy. Smernica 89/109/EHS by preto
mala byť nahradená.
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Vhodné označenie alebo informácie by okrem toho mali
podporovať užívateľov v bezpečnom a správnom používaní aktívnych materiálov a predmetov zodpovedajúcich
potravinárskym právnym predpisom, vrátane právnych
predpisov o označovaní potravín.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Aktívne a inteligentné materiály a predmety v styku
s potravinami by nemali meniť zloženie ani organoleptické
vlastnosti potravín a nemali by o stave potravín poskytovať informácie, ktoré by mohli byť pre spotrebiteľov zavádzajúce. Napríklad aktívne materiály a predmety v styku
s potravinami by nemali uvoľňovať alebo absorbovať látky,
ako sú aldehydy alebo amíny na účely zastierať začínajúce
kazenie sa potraviny. Také zmeny, ktoré by mohli meniť
známky kazenia, by mohli byť pre spotrebiteľa zavádzajúce, a preto by nemali byť povolené. Podobne by nemali byť
povolené ani aktívne materiály a predmety v styku s potravinami, ktoré na potravinách spôsobujú zmenu farby
a poskytujú tak nesprávnu informáciu o stave potraviny,
ktorá by mohla byť pre spotrebiteľa zavádzajúca.

Každý materiál alebo predmet určený na styk s potravinami a ktorý je uvedený na trh, by mal byť v súlade
s požiadavkami tohto nariadenia. Materiály a predmety
dodávané ako starožitnosti by však mali byť vyňaté, pretože sú dostupné iba v obmedzenom množstve a preto ich
styk s potravinami je obmedzený.

Na obalové alebo povlakové materiály, ktoré tvoria súčasť
potravín a ktoré môžu byť potenciálne konzumované
spolu s potravinou, by sa toto nariadenie nemalo vzťahovať. Nariadenie by sa však malo vzťahovať na obalové alebo
povlakové materiály, ktoré pokrývajú kôru syrov, spracované mäsové výrobky alebo ovocie, ale ktoré netvoria
súčasť potraviny a nie sú určené na konzumáciu s takouto
potravinou.

Je nevyhnutné stanoviť rôzne typy obmedzení a podmienok na používanie materiálov a predmetov, na ktoré
sa vzťahuje toto nariadenie, a látok používaných pri ich
výrobe. Je vhodné upraviť tieto obmedzenia a podmienky
v osobitných opatreniach, ktoré súvisia s technologickými
vlastnosťami charakteristickými pre každú skupinu materiálov a predmetov.

Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú
všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, sa
zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú sa postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1),
by sa malo konzultovať s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“), skôr než budú v rámci osobitných opatrení prijaté ustanovenia schopné ovplyvniť
zdravie ľudí.

(1) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1642/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 4).
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(12)

V prípadoch, keď osobitné opatrenia zahŕňajú zoznam
látok povolených v rámci Spoločenstva používaných pri
výrobe materiálov a predmetov určených na styk s potravinami, by mali tieto látky prejsť hodnotením bezpečnosti
skôr, ako budú povolené. Hodnotenie bezpečnosti a povolenie týchto látok by sa nemalo dotknúť príslušných požiadaviek právnych predpisov Spoločenstva upravujúcich
registráciu, hodnotenie, povoľovanie a obmedzovanie chemických látok.

(13)

Rozdiely medzi vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi
predpismi a správnymi opatreniami, ktoré upravujú posudzovanie bezpečnosti a povoľovanie látok používaných pri
výrobe materiálov a predmetov určených na styk s potravinami, môžu brániť voľnému pohybu týchto materiálov
a predmetov a vytvárať tak podmienky nerovnej a nečestnej súťaže. Povoľovacie konanie by sa teda malo zaviesť na
úrovni Spoločenstva. V záujme zaistenia harmonizovaného posudzovania bezpečnosti týchto látok by toto hodnotenie mal vykonávať úrad.

(14)

Po posúdení bezpečnosti látky by malo nasledovať rozhodnutie o riadení rizík, pokiaľ ide o to, či by sa tieto látky mali
zapísať na zoznam látok povolených v Spoločenstve.

(15)

Je vhodné umožniť správne preskúmanie konkrétnych
úkonov alebo opomenutí úradu podľa tohto nariadenia.
Toto preskúmanie by sa nemalo týkať úlohy úradu ako
nezávislého vedeckého miesta hodnotenia rizík.

(16)

Označovanie podporuje užívateľov v správnom používaní
materiálov a predmetov. Metódy používané pri takom
označovaní môžu byť rôzne podľa užívateľa.

(17)

Smernica Komisie 80/590/EHS (2) zaviedla symbol, ktorý
môže sprevádzať materiály a predmety určené na styk
s potravinami. Tento symbol by mal byť v záujme jednoduchosti prebratý do tohto nariadenia.

(18)

Vysledovateľnosť materiálov a predmetov určených na styk
s potravinami by mala byť zaručená vo všetkých fázach,
aby tak bola uľahčená kontrola, stiahnutie chybných
výrobkov, informovanosť spotrebiteľa a adresná zodpovednosť. Podnikateľské subjektyby mali byť schopné aspoň
identifikovať podniky, z ktorých a do ktorých boli materiály a predmety dodané.

(2) Smernica Komisie 80/590/EHS z 9. júna 1980, ktorou sa určuje symbol na označovanie materiálov a predmetov, ktoré prichádzajú do
styku s potravinami (Ú. v. ES L 151, 19.6.1980, s. 21). Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.
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Pri kontrole súladu materiálov a predmetov s týmto nariadením je vhodné brať do úvahy osobitné potreby rozvojových krajín, predovšetkým tých najmenej rozvinu tých krajín. Komisii bolo nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných
kontrolách vykonávaných na účely overovania súladu
s právnymi predpismi o krmivách a potravinách a pravidlami o zdraví zvierat a blahu zvierat (1) uložené, aby
podporovala rozvojové krajiny v oblasti bezpečnosti
potravín, vrátane bezpečnosti materiálov a predmetov
určených na styk s potravinami. V uvedenom nariadení sa
preto zavádzajú osobitné ustanovenia, ktoré by sa uplatňovali aj na materiály a predmety prichádzajúce do styku
s potravinami.

(20)

Je nevyhnutné zaviesť postupy na prijímanie bezpečnostných opatrení v situáciách, keď je pravdepodobné, že
materiál alebo predmet predstavuje vážne riziko pre zdravie ľudí.

(21)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti
k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (2) sa vzťahuje aj na dokumenty v držbe úradu.

(22)

(23)

materiálov a predmetov uvedených v prílohe I. Prednosť by
mala mať harmonizácia pravidiel o recyklovaných plastových materiáloch a predmetoch, pretože ich používanie
sa rozširuje a pritom chýbajú vnútroštátne právne predpisy
alebo sú rozdielne. Návrh osobitného opatrenia o recyklovaných plastových materiálov a predmetoch by sa mal
preto sprístupniť verejnosti čo najskôr, aby sa vyjasnila
právna situácia v rámci Spoločenstva.

(25)

Opatrenia nevyhnutné na vykonanie tohto nariadenia
a zmien a doplnení príloh I a II by mali byť preto prijímané
v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna
1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (3).

(26)

Členské štáty by mali stanoviť pravidlá o sankciách za
porušenie ustanovení tohto nariadenia a mali by zabezpečiť ich uplatňovanie. Takéto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(27)

Je nevyhnutné, aby podnikateľské subjekty mali dostatok
času prispôsobiť sa niektorým požiadavkám stanoveným
týmto nariadením.

(28)

Keďže členské štáty nemôžu dostatočne plniť ciele tohto
nariadenia vzhľadom na rozdiely medzi vnútroštátnymi
právnymi predpismi, a tieto ciele možno teda lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať
opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity ustanovenou
v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality
ustanovenou v tomto článku toto nariadenie nepresahuje
medze toho, čo je potrebné na dosiahnutie týchto cieľov.

(29)

Smernice 80/590/EHS a 89/109/EHS by sa preto mali
zrušiť,

Je vhodné chrániť investície vynaložené zlepšovateľmi na
zhromažďovanie informácií a údajov podporujúcich uplatňovanie tohto nariadenia. Aby sa zabránilo zbytočnému
opakovaniu štúdií a predovšetkým testov na zvieratách,
malo by však byť povolené zdieľanie údajov, pokiaľ medzi
zainteresovanými stranami existuje dohoda.

Referenčné laboratóriá Spoločenstva a národné referenčné
laboratóriá by mali byť poverené prispievať k vysokej kvalite a jednotnosti analytických výsledkov. Tento cieľ sa
dosiahne v rámci nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 882/2004.

13.11.2004

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1
(24)

Spoločenstvo by malo z dôvodov ochrany životného prostredia podporovať používanie recyklovaných materiálov
a predmetov za podmienok zavedenia prísnych požiadaviek, ktoré zaistia bezpečnosť potravín a ochranu spotrebiteľa. Tieto požiadavky by mali byť zavedené taktiež
s ohľadom na technologické vlastnosti rôznych skupín

(1) Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1. Nariadenie v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 191, 28.5.2004, s. 1.
(2) Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

Účel a predmet úpravy

1.
Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť efektívne fungovanie vnútorného trhu vo vzťahu k uvádzaniu materiálov a predmetov určených priamo alebo nepriamo na styk s potravinami na
trh Spoločenstva a poskytnúť základ na zabezpečenie vysokého
stupňa ochrany ľudského zdravia a záujmov spotrebiteľov.
(3) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
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2.
Toto nariadenie sa vzťahuje na materiály a predmety, vrátane aktívnych a inteligentných materiálov a predmetov v styku
s potravinami, (ďalej len „materiály a predmety“), ktoré v hotovom
stave:
a)

sú určené na styk s potravinami;

b)

pojem „inteligentné materiály a predmety v styku s potravinami“ (ďalej len „inteligentné materiály a predmety“) znamená materiály a predmety, ktoré sledujú stav balených
potravín alebo prostredia obklopujúceho potraviny;

c)

„podnik“ znamená akýkoľvek podnik, ziskový či neziskový,
bez ohľadu na to, či je súkromný alebo verejný, ktorý vykonáva činnosť súvisiacu s ktoroukoľvek fázou výroby, spracovania alebo distribúcie materiálov a predmetov;

d)

„podnikateľský subjekt“ znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu zodpovednú za to, aby v podniku, nad ktorým
vykonáva kontrolu, boli dodržiavané požiadavky tohto
nariadenia.

alebo
b)

už sú v styku s potravinami a sú na tento účel určené;
alebo

c)
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sa pri nich dá rozumne očakávať, že prídu do styku s potravinou, alebo že pri ich bežných alebo predvídateľných podmienkach použitia dôjde k prenosu ich zložiek do potravín.

Článok 3
Všeobecné požiadavky

3.

Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a)

materiály a predmety, ktoré sa dodávajú ako starožitnosti;

b)

obalové alebo povlakové materiály, napríklad materiály
pokrývajúce kôru syra, spracované mäsové výrobky alebo
ovocie, ktoré tvoria súčasť potraviny a ktoré môžu byť spolu
s touto potravinou konzumované;

c)

1.
Materiály a predmety, vrátane aktívnych a inteligentných
materiálov a predmetov, sa vyrábajú v súlade s riadnymi výrobnými postupmi tak, aby za obvyklých alebo predvídateľných podmienok používania ich zložky neprechádzali do potravín v množstve, ktoré by mohlo:

a)

ohroziť zdravie ľudí;

pevné verejné alebo súkromné zariadenia na dodávku vody.
alebo
Článok 2
Základné pojmy

b)

alebo

1.
Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú príslušné pojmy
vymedzené v nariadení (ES) č. 178/2002, a to s výnimkou pojmov
„vysledovateľnosť“ a „uvádzanie na trh“, ktoré majú tento význam:
c)
a)

b)

2.
a)

„vysledovateľnosť“ znamená schopnosť zistiť a sledovať materiál alebo predmet fázami jeho výroby, spracovania
a distribúcie;
„uvádzanie na trh“ znamená držanie materiálov a predmetov
na účely ich predaja, vrátane ich ponúkania na predaj alebo
inú formu prevodu, odplatného alebo bezodplatného, a predaj, distribúciu a iné formy ich prevodu.

spôsobiť neprijateľnú zmenu v zložení potravín;

spôsobiť zhoršenie ich organoleptických vlastností.

2.
Označovanie, reklama a prezentácia materiálu alebo predmetu nesmú byť zavádzajúce pre spotrebiteľov.

Článok 4
Osobitné požiadavky na aktívne a inteligentné materiály
a predmety

Taktiež sa uplatňujú tieto pojmy:
pojem „aktívne materiály a predmety v styku s potravinami“
(ďalej len „aktívne materiály a predmety“) znamená materiály
a predmety, ktoré majú predĺžiť životnosť alebo zachovať, či
vylepšiť stav balených potravín. Sú zámerne navrhnuté tak,
aby obsahovali zložky, ktoré budú uvoľňovať alebo absorbovať látky do alebo z balených potravín alebo prostredia
obklopujúceho potraviny;

1.
Pri uplatňovaní článku 3 ods. 1 písm. b) a c) môžu aktívne
materiály a predmety spôsobovať zmeny v zložení alebo organoleptických vlastnostiach potravín za podmienky, že tieto zmeny
zodpovedajú ustanoveniam Spoločenstva, ktoré sa vzťahujú na
potraviny, napríklad ustanoveniam smernice 89/107/EHS
o potravinárskych prídavných látkach a súvisiacim vykonávacím
opatreniam alebo vnútroštátnym právnym predpisom o potravinách, pokiaľ neexistujú také právne predpisy Spoločenstva.
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2.
Kým sa neprijmú ďalšie pravidlá v rámci osobitného opatrenia, upravujúce aktívne a inteligentné materiály a predmety,
zložky zámerne pridané do aktívnych materiálov a predmetov,
ktoré sa majú uvoľňovať do potravín alebo do prostredia obklopujúceho potraviny, sa povoľujú a používajú v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva, ktoré sa uplatňujú na
potraviny a musia zodpovedať ustanoveniam tohto nariadenia
a jeho vykonávacím predpisom.

13.11.2004

b)

zoznam(-y) povolených látok obsiahnutých v aktívnych
alebo inteligentných materiáloch alebo predmetoch v styku
s potravinami alebo zoznam(-y) aktívnych alebo inteligentných materiálov a predmetov a prípadne aj osobitné podmienky používania týchto látok a/alebo materiálov a predmetov, ktoré ich obsahujú;

c)

normy čistoty pre látky uvedené v písm. a);

d)

osobitné podmienky na používanie látok uvedených v písm.
a) a/alebo materiálov a predmetov, v ktorých sú použité;

e)

konkrétne limity na prechod niektorých zložiek alebo skupín zložiek do potravín alebo na ne s prihliadnutím na iné
možné zdroje vystavenia týmto zložkám;

f)

celkové limity prechodu zložiek do potravín alebo na ne;

g)

ustanovenia, ktorých cieľom je ochrana ľudského zdravia
proti rizikám súvisiacim so stykom s týmito materiálmi
a predmetmi v ústach;

Tieto látky sa považujú za zložky v zmysle článku 6 ods. 4 písm.
a) smernice 2000/13/ES (1).

3.
Aktívne materiály a predmety nesmú spôsobovať zmeny
v zložení alebo organoleptických vlastnostiach potravín, napríklad zastierať kazenie sa potravín, čo by mohlo byť zavádzajúce
pre spotrebiteľov.

4.
Inteligentné materiály a predmety nesmú poskytovať informácie o stave potravín, ktoré by mohli byť zavádzajúce pre
spotrebiteľov.

5.
Aktívne a inteligentné materiály a predmety už v styku
s potravinami by mali byť zodpovedajúco označené tak, aby spotrebiteľ mohol identifikovať nejedlé časti.

6.
Aktívne a inteligentné materiály a predmety musia byť príslušne označené tak, aby uvádzali, že tieto materiály alebo predmety sú aktívne a/alebo inteligentné.

Článok 5

h) ďalšie pravidlá, ktoré zabezpečia dodržiavanie článkov 3 a 4;

i)

základné pravidlá kontroly súladu s písmenami a) až h);

j)

pravidlá upravujúce zber vzoriek a analytické metódy používané na kontrolu dodržiavania písmen a) až h);

k)

osobitné ustanovenia, ktoré zaistia vysledovateľnosť materiálov a predmetov, vrátane ustanovení upravujúcich dobu
uchovávania záznamov a ustanovení, ktoré prípadne umožnia odchýlky od požiadaviek článku 17;

l)

ďalšie ustanovenia o označovaní aktívnych a inteligentných
materiálov a predmetov;

Osobitné opatrenia pre skupiny materiálov a predmetov

1.
Pre skupiny materiálov a predmetov uvedených v prílohe I,
prípadne pre kombinácie týchto materiálov a predmetov alebo
pre recyklované materiály a predmety použité pri výrobe týchto
materiálov a predmetov, môžu byť v súlade s postupom uvedeným v článku 23 ods. 2 prijímané alebo zmenené a dopĺňané osobitné opatrenia.

Tieto osobitné opatrenia môžu zahŕňať:

a)

zoznam látok, ktorých použitie pri výrobe materiálov a predmetov je povolené;

(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca
2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich
sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (Ú. v. ES L 109,
6.5.2000, s. 29). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou
2003/89/ES (Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2003, s. 15).

m) ustanovenia, ktoré Komisii uložia zriadiť a viesť verejne prístupný register Spoločenstva (ďalej len „register“) všetkých
povolených látok, postupov, materiálov alebo predmetov;
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ii)

n) konkrétne procesné pravidlá, ktoré v prípade potreby upravia postup uvedený v článkoch 8 až 12, alebo ktoré ho prispôsobia na povoľovanie niektorých typov materiálov a predmetov a/alebo postupov používaných pri ich výrobe, vrátane
prípadných postupov na individuálne povoľovanie látok,
postupov alebo materiálov alebo predmetov rozhodnutím
adresovaným žiadateľovi.
2.
Súčasná osobitná smernica o materiáloch a predmetoch
sa zmení a doplní v súlade s postupmi stanovenými v článku 23
ods. 2.
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technickou dokumentáciou obsahujúcou informácie
uvedené v usmerneniach, ktoré upravujú hodnotenie
bezpečnosti látky a ktoré vydá úrad;

iii) súhrnom technickej dokumentácie;

b)

Článok 6

príslušný orgán uvedený v písmene a):

i)

žiadateľovi písomne potvrdí prijatie jeho žiadosti do 14
dní od jej prijatia. V potvrdení uvedie dátum prijatia
žiadosti;

ii)

bezodkladne informuje úrad;

Vnútroštátne osobitné opatrenia
Pokiaľ nebudú prijaté osobitné opatrenia uvedené v článku 5, toto
nariadenie nebráni členským štátom, aby si zachovali alebo prijali vnútroštátne právne predpisy, pokiaľ sú v súlade s ustanoveniami zmluvy.

a
Článok 7
Úloha Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín
Ustanovenia, ktoré môžu mať vplyv na zdravie ľudí, sa prijímajú
po konzultácii s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“).

Článok 8

iii) poskytne žiadosť a akékoľvek doplnkové informácie
podané žiadateľom k dispozícii úradu;

c)

úrad o žiadosti bezodkladne informuje ostatné členské štáty
a Komisiu a poskytne im k dispozícii žiadosť a akékoľvek
doplnkové informácie podané žiadateľom.

Všeobecné požiadavky na povoľovanie látok
1.
Keď sa prijme zoznam látok uvedených v písmenách a) a b)
druhého pododseku článku 5 ods. 1, osoba, ktorá žiada o povolenie látky na zozname zatiaľ neuvedenej, podá žiadosť v súlade
s článkom 9 ods. 1.

2.
Úrad uverejňuje podrobné usmernenia na prípravu a podávanie žiadostí (1).

Článok 10
2.
Žiadna látka sa nesmie povoliť, pokiaľ nie je primerane
a dostatočne preukázané, že konečný materiál alebo predmet
vyhovuje požiadavkám článku 3, a tam, kde sa uplatňujú, požiadavkám článku 4 pri použití v podmienkach, ktoré stanovia osobitné opatrenia.

Článok 9

Stanovisko úradu

1.
Úrad vydá do šiestich mesiacov od prijatia platnej žiadosti
stanovisko k tomu, či látka za podmienok, v ktorých má byť
materiál alebo predmet používaný, spĺňa bezpečnostné kritériá
stanovené v článku 3, a tam, kde sa uplatňujú, bezpečnostné kritériá stanovené v článku 4.

Žiadosť o povolenie novej látky
1. Na získanie povolenia uvedeného v článku 8 ods. 1 sa uplatňuje tento postup:
a)

žiadosť sa zasiela príslušnému orgánu členského štátu
s týmito náležitosťami a prílohami:
i)

menom (názvom) a adresou žiadateľa;

Úrad môže uvedenú lehotu predĺžiť maximálne o ďalších šesť
mesiacov. V takom prípade odôvodní zdržanie žiadateľovi, Komisii a členským štátom.
(1) Do tohto uverejnenia môžu žiadatelia nájsť viac informácií v „Usmerneniach Vedeckého výboru pre potraviny o podávaní žiadostí o posúdenie bezpečnosti látky, ktorá sa má použiť v materiáloch v kontakte
s potravinami pred jej schválením.“
— http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out82_en.pdf
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2.
Úrad môže prípadne vyzvať žiadateľa, aby doplnil náležitosti žiadosti, a to v lehote, ktorú mu úrad stanoví. Pokiaľ úrad
požiada o doplnenie informácií, lehota stanovená v odseku 1
sa pozastavuje dovtedy, kým nie sú informácie poskytnuté.
Podobne sa lehota pozastavuje na čas, ktorý je žiadateľovi poskytnutý na prípravu ústneho alebo písomného vysvetlenia.

3.

a)

b)

2.
Návrh osobitného opatrenia berie do úvahy stanovisko úradu, príslušné ustanovenia právnych predpisov spoločenstva a ďalšie zákonné faktory vzťahujúce sa na danú vec. V prípadoch, keď
osobitné opatrenie nezodpovedá stanovisku úradu, Komisia bezodkladne podá vysvetlenie dôvodov odchýlok. Pokiaľ Komisia
nemá v pláne vypracovať návrh osobitného opatrenia po tom, čo
úrad vydal kladné stanovisko, bezodkladne o tom upovedomí žiadateľa a podá mu vysvetlenie.

Na vypracovanie stanoviska úrad:

overuje, či informácie a dokumenty podané žiadateľom zodpovedajú článku 9 ods. 1 písm. a); v takom prípade sa žiadosť považuje za platnú a úrad posudzuje, či látka zodpovedá
požiadavkám na bezpečnosť stanoveným v článku 3, a tam,
kde sa uplatňujú, požiadavkám na bezpečnosť stanoveným
v článku 4;

informuje žiadateľa, Komisiu a členské štáty, ak žiadosť nie je
platná.

4.
Pokiaľ úrad vydáva súhlasné stanovisko povoľujúce hodnotenú látku, toto stanovisko obsahuje:

a)

13.11.2004

označenie látky, vrátane jej špecifikácií,

3. Povolenie spoločenstva vo forme osobitného opatrenia uvedeného v odseku 1 sa prijíma v súlade s postupom upraveným
v čl. 23 ods. 2.

4.
Po tom, čo bola látka povolená v súlade s týmto nariadením, musí každý podnikateľský subjekt, ktorý používa povolenú
látku alebo materiály či predmety, ktoré ju obsahujú, dodržiavať
všetky podmienky alebo obmedzenia spojené s týmto povolením.

5.
Žiadateľ alebo ktorýkoľvek podnikateľský subjekt, ktorý
používa povolené látky alebo materiály alebo predmety obsahujúce povolenú látku, bezodkladne informuje Komisiu o akomkoľvek novom vedeckom alebo technickom poznatku, ktorý by
mohol mať vplyv na posúdenie bezpečnosti povolenej látky vo
vzťahu k ľudskému zdraviu. Ak je to potrebné, úrad potom prehodnotí svoje hodnotenie.

a

b)

kde je to vhodné, odporúčania podmienok alebo obmedzení
pri používaní hodnotenej látky a/alebo materiálu alebo predmetu, v ktorom je použitá,

6.
Udelenie povolenia nemá vplyv na všeobecnú občianskoprávnu a trestnú zodpovednosť akéhokoľvek podnikateľského
subjektu vo vzťahu k povoleným látkam, materiálom alebo predmetom obsahujúcim povolenú látku a k potravinám, ktoré prichádzajú do styku s takými materiálmi alebo predmetmi.

a

Článok 12
Zmena, pozastavenie a zrušenie povolenia

c)

posúdenie, či je navrhovaná analytická metóda vhodná na
účely zamýšľanej kontroly.

5.
Úrad zašle svoje stanovisko Komisii, členským štátom
a žiadateľovi.

1.
Žiadateľ alebo ktorýkoľvek podnikateľský subjekt, ktorý
používa povolenú látku alebo materiály alebo predmety obsahujúce takúto povolenú látku, je oprávnený požiadať postupom stanoveným v článku 9 ods. 1 o zmenu platného povolenia.

6.
Úrad uverejní svoje stanovisko po tom, čo z neho vypustí
všetky informácie označené ako dôverné v súlade s článkom 20.

2.

Článok 11

Žiadosť musí obsahovať tieto náležitosti a prílohy:

a)

odkaz na pôvodnú žiadosť;

b)

technickú dokumentáciu obsahujúcu informácie v súlade
s pokynmi uvedenými v článku 9 ods. 2;

c)

nový úplný súhrn technickej dokumentácie v štandardizovanej podobe.

Povolenie pre Spoločenstvo

1.
Povolenie látky alebo látok Spoločenstva sa vydáva formou
prijatia osobitného opatrenia. Komisia vypracuje tam, kde je to
vhodné, návrh osobitného opatrenia uvedeného v článku 5, ktorým sa povoľuje látka alebo látky hodnotené úradom a stanovia
sa alebo menia podmienky ich používania.
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Článok 15

3.
Kde je to vhodné, úrad z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť
členského štátu alebo Komisie posúdi, či jeho stanovisko alebo
povolenie stále zodpovedá tomuto nariadeniu, v súlade s postupom uvedeným v článku 10. Ak je to nevyhnutné, úrad môže vo
veci konzultovať so žiadateľom.

Označovanie

1.
Bez toho, aby boli dotknuté osobitné opatrenia uvedené
v článku 5, k materiálom a predmetom, ktoré pri uvedení na trh
ešte nie sú v styku s potravinami, sa pripoja:
4.
Komisia bezodkladne posúdi stanovisko úradu a vypracuje
návrh osobitného opatrenia, ktoré sa má prijať.

a)

5.
Návrh osobitného opatrenia, ktorým sa mení povolenie,
uvádza nevyhnutné zmeny v podmienkach používania a prípadné
obmedzenia spojené s povolením.

slová „na styk s potravinami“ alebo konkrétne označenie ich
používania, napríklad kávovar, fľaša na víno, polievková
lyžica alebo symbol reprodukovaný v prílohe II;

a

b)
6.
Konečné znenie osobitného opatrenia, pozastavenia alebo
zrušenia povolenia sa prijíma postupom uvedeným v článku 23
ods. 2.

pokiaľ je to potrebné, aj konkrétne pokyny, ktoré sa majú
dodržiavať pri ich bezpečnom a vhodnom používaní;

a

Článok 13

c)

Príslušné orgány členských štátov

meno alebo obchodný názov a v oboch prípadoch adresa
alebo sídlo výrobcu, spracovateľa alebo predajcu zodpovedného za ich uvádzanie na trh v rámci Spoločenstva;

a
Všetky členské štáty oznamujú Komisii a úradu názvy a adresy,
ako aj kontaktné miesta príslušných vnútroštátnych orgánov zodpovedných za prijímanie žiadostí o povolenie, uvedených v článkoch 9 až 12 na území daného štátu. Komisia vydáva zoznam
názvov a adries príslušných vnútroštátnych orgánov, ako aj kontaktných miest, ktoré jej boli oznámené v súlade s týmto článkom.

d)

príslušné označenie alebo identifikácia, ktoré umožnia vysledovať materiál alebo predmet v súlade s článkom17;

a

Článok 14
Správne preskúmanie

Všetky akty prijaté v rámci právomoci udelenej úradu týmto
nariadením, alebo opomenutie vykonávať tieto právomoci, môžu
byť preskúmané Komisiou, a to z jej vlastnej iniciatívy alebo na
žiadosť členského štátu alebo osoby, ktorej sa to priamo a konkrétne týka.

e)

v prípade aktívnych materiálov a predmetov informácie o
povolenom spôsobe alebo spôsoboch používania a ďalšie
príslušné informácie, napríklad názvy a množstvá látok uvoľňovaných aktívnou zložkou, aby potravinárske podnikateľské subjekty, ktoré používajú tieto materiály a predmety,
mohli dodržať ostatné príslušné právne predpisy Spoločenstva alebo, pokiaľ také právne predpisy neexistujú, vnútroštátne právne predpisy upravujúce potraviny, vrátane právnych predpisov o označovaní potravín.

2. Informácie uvedené v odseku 1 písm. a) však nie sú povinné
pre žiadne predmety, ktoré sú vzhľadom na svoj charakter zjavne
určené na styk s potravinami.
Žiadosť v tomto zmysle sa podáva Komisii do dvoch mesiacov
odo dňa, kedy sa zúčastnená strana dozvedela o danom akte alebo
opomenutí.

Komisia prijíma rozhodnutie do dvoch mesiacov, ktorým pripadne požaduje, aby úrad zrušil svoj akt alebo napravil svoje opomenutie konať.

3.
Informácie vyžadované podľa odseku 1 musia byť uvedené
výrazne, zreteľne čitateľné a nezmazateľné.

4.
Maloobchodný predaj materiálov a predmetov sa zakazuje,
pokiaľ informácie uvedené v odseku 1 písm. a), b) a e) nie sú uvedené v jazyku, ktorému kupujúci ľahko rozumie.
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5.
Na svojom území môže členský štát, v ktorom sa materiál
alebo predmet predáva, v súlade s ustanoveniami zmluvy stanoviť, že tieto náležitosti označenia sú uvedené v jednom alebo viacerých jazykoch, ktoré vyberie z oficiálnych jazykov
Spoločenstva.
6.
Odseky 4 a 5 nevylučujú uvedenie náležitostí označenia
v niekoľkých jazykoch.
7.
Vo fáze maloobchodného predaja sa informácie požadované odsekom 1 uvádzajú na:
a)

Článok 16
Vyhlásenie o zhode

1.
Osobitné opatrenia podľa článku 5 vyžadujú, aby k materiálom a predmetom, na ktoré sa tieto opatrenia vzťahujú, bolo
priložené písomné vyhlásenie o tom, že zodpovedajú predpisom,
ktoré sa na ne vzťahujú.

Musí byť k dispozícii príslušná dokumentácia, ktorá túto zhodu
dokladá. Táto dokumentácia bude daná k dispozícii príslušným
orgánom, pokiaľ o to požiadajú.

materiáli či predmete alebo na jeho obale;
alebo

b)
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na etikete pripevnenej k materiálu či predmetu alebo k jeho
obalu;
alebo

2.
Pokiaľ nie sú prijaté osobitné opatrenia, toto nariadenie
nebráni členským štátom, aby ponechali v platnosti alebo prijali
vnútroštátne právne predpisy, ktoré upravia vyhlásenie o zhode
pre dané materiály a predmety.

Článok 17
Vysledovateľnosť

c)

oznámení v bezprostrednej blízkosti materiálov či predmetov, ktoré je pre kupujúceho zreteľne viditeľné; pri informáciách uvedených v odseku 1 písm. c) však táto možnosť prichádza do úvahy, iba ak nemôžu byť informácie alebo štítok
s nimi z technických dôvodov pripevnené k materiálom
alebo predmetom vo výrobe alebo vo fáze predaja.

8.
Vo fázach predaja, okrem maloobchodného predaja,
sa informácie požadované odsekom 1 uvádzajú na:
a)

priložených dokumentoch;
alebo

b)

štítkoch alebo obale;
alebo

c)

1.
Vysledovateľnosť materiálov a predmetov musí byť zabezpečená vo všetkých fázach procesu, aby bola uľahčená kontrola,
stiahnutie chybných produktov, informovanosť spotrebiteľa
a adresná zodpovednosť.

2.
S prihliadnutím na technologické možnosti sú podnikateľské subjekty povinné zaviesť systémy a postupy, ktoré umožnia
identifikáciu podnikov, ktoré dodali alebo ktorým boli dodané
materiály či predmety, prípadne látky alebo výrobky, na ktoré
sa vzťahuje toto nariadenie a jeho vykonávacie predpisy, použité
pri ich výrobe. Tieto informácie poskytnú príslušným orgánom,
pokiaľ o to požiadajú.

3.
Materiály a predmety, ktoré sa uvádzajú na trh v rámci Spoločenstva, musia byť identifikovateľné príslušným systémom,
ktorý umožňuje ich vysledovateľnosť s použitím označenia alebo
príslušnej dokumentácie alebo informácie.

materiáli či predmete samotnom.
Článok 18

9.
Informácie uvedené v odseku 1 písm. a), b) a e) sa obmedzia na materiály a predmety, ktoré spĺňajú:
a)

kritériá uvedené v článku 3, a tam, kde sa uplatňujú, kritériá
uvedené v článku 4;
a

b)

osobitné opatrenia uvedené v článku 5 alebo, pokiaľ neboli
prijaté, vnútroštátne právne predpisy upravujúce tieto materiály a predmety.

Ochranné opatrenia

1.
Pokiaľ má členský štát v dôsledku nových informácií alebo
prehodnotenia doterajších informácií dostatočný dôvod dospieť
k záveru, že používanie materiálu alebo predmetu ohrozuje zdravie ľudí aj napriek tomu, že zodpovedá príslušným osobitným
opatreniam, môže dočasne pozastaviť alebo obmedziť pôsobnosť
príslušných právnych predpisov na svojom území.

Bezodkladne o tom informuje ostatné členské štáty a Komisiu a
uvedie dôvody pozastavenia alebo obmedzenia.
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2.
Komisia čo najskôr, a ak je to potrebné, po tom, ako obdrží
stanovisko úradu, v rámci výboru uvedeného v článku 23 ods. 1,
zhodnotí dôvody, ktorých sa dovoláva členský štát uvedený
v odseku 1 tohto článku, a bezodkladne vydá svoje stanovisko
a prijme príslušné opatrenia.

5.
Komisia, úrad a členské štáty prijímajú nevyhnutné opatrenia na to, aby zabezpečili riadne utajenie informácií získaných na
základe tohto nariadenia, s výnimkou informácií, ktoré musia byť
zverejnené, pokiaľ to vyžadujú okolnosti v záujme ochrany zdravia ľudí.

3. Pokiaľ Komisia uváži, že je nevyhnutné zmeniť a doplniť príslušné osobitné opatrenia, aby boli odstránené problémy uvedené
v odseku 1, a aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí, prijmú
sa tieto zmeny a doplnenia v súlade s postupom uvedeným
v článku 23 ods. 2.

6.
Pokiaľ žiadateľ svoju žiadosť stiahne alebo ju už stiahol,
úrad, Komisia a členské štáty rešpektujú dôverný charakter
obchodných a priemyselných informácií, ktoré poskytol, vrátane
informácií z výskumu a vývoja a informácií, o ktorých dôvernom
charaktere sa Komisia a žiadateľ nezhodli.

4.
Členský štát uvedený v odseku 1 môže ponechať pozastavenie alebo obmedzenie v platnosti až do prijatia zmien a doplnení podľa odseku 3 alebo do odmietnutia Komisie prijať takéto
zmeny a doplnenia.

Článok 19
Prístup verejnosti
1.
Žiadosti o povolenie, doplnkové informácie od žiadateľov
a stanoviská úradu, s výnimkou dôverných informácií, sa sprístupnia verejnosti v súlade s článkami 38, 39 a 41 nariadenia (ES)
č. 178/2002.

Článok 21
Zdieľanie existujúcich údajov
Informácie v žiadosti podanej v súlade s článku 9 ods. 1, článku
10 ods. 2 a článku 12 ods. 2 je možné použiť v prospech iného
žiadateľa, pokiaľ úrad uváži, že ide o rovnakú látku, ako bola tá,
na ktorú bola podaná pôvodná žiadosť, vrátane stupňa čistoty
a charakteru nečistôt, a pokiaľ sa druhý žiadateľ dohodol s pôvodným žiadateľom, že sa tieto informácie môžu použiť.

Článok 22
Zmeny a doplnenia príloh I a II

2.
Členské štáty vybavujú žiadosti o prístup k dokumentom,
ktoré získali na základe tohto nariadenia, v súlade s článkom 5
nariadenia (ES) č. 1049/2001.

Zmeny a doplnenia príloh I a II sa vykonávajú v súlade s postupom uvedeným v článku 23 ods. 2.

Článok 20

Článok 23

Dôvernosť údajov
1.
Žiadateľ môže uviesť, ktoré z informácií podaných v súlade
s článkom 9 ods. 1, článkom 10 ods. 2 a článkom 12 ods. 2
sa majú považovať za dôverné, pretože ich zverejnením by mohlo
byť podstatne poškodené jeho súťažné postavenie. V takých prípadoch musí uviesť odôvodnenie, ktoré je možné overiť.
2.
Za dôverné sa nepovažujú informácie súvisiace s týmito
údajmi:
a)

meno (názov) a adresa žiadateľa a chemický názov látky;

b)

informácia s bezprostredným významom pre posúdenie bezpečnosti látky;

c)

Postup výboru
1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadený článkom 58 ods. 1 nariadenia (ES)
č. 178/2002.
2.
Pokiaľ sa odkazuje na tento odsek, použijú sa články 5 a 7
rozhodnutia 1999/468/ES, s prihliadnutím na článok 8 tohto
rozhodnutia.
Lehota upravená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je
tri mesiace.
3.

Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

analytická metóda alebo metódy.
Článok 24

3.
Komisia na základe konzultácie so žiadateľom určuje, ktoré
informácie sú považované za dôverné, a o svojom rozhodnutí
informuje žiadateľa a úrad.
4.
Úrad na požiadanie poskytuje Komisii a členským štátom
všetky informácie, ktoré má k dispozícii.

Inšpekčné a kontrolné opatrenia
1.
Členské štáty vykonávajú úradné kontroly s cieľom vynútiť
dodržiavanie tohto nariadenia v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Spoločenstva, ktoré upravujú úradné
kontroly potravín a krmív.
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2.
V prípade nutnosti a na žiadosť Komisie úrad pomáha
vo vývoji technických usmernení na odber vzoriek a vykonávanie vyšetrení, aby uľahčil koordinovaný prístup pri uplatňovaní
odseku 1.

3. Referenčné laboratórium Spoločenstva pre materiály a predmety určené na styk s potravinami a národné referenčné laboratóriá zriadené v súlade s nariadením (ES) č. 882/2004 pomáhajú
členským štátom pri uplatňovaní odseku 1, a to tým, že prispievajú k vysokej kvalite a jednotnosti výsledkov analýz.
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Článok 26
Zrušovacie ustanovenia

Smernice 80/590/EHS a 89/109/EHS sa zrušujú.
Všetky odkazy na zrušené smernice sa považujú za odkazy na
toto nariadenie a vykladajú sa v súlade s korelačnou tabuľkou
v prílohe III.
Článok 27
Prechodné ustanovenia
Materiály a predmety, ktoré boli uvedené na trh v súlade so zákonom pred 3. decembrom 2004, sa môžu predávať do vyčerpania
zásob.

Článok 25
Sankcie

Členské štáty ustanovujú pravidlá o sankciách za porušenie ustanovení tohto nariadenia a prijímajú opatrenia nevyhnutné na to,
aby zabezpečili ich uplatňovanie. Stanovené sankcie musia byť
účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznamujú príslušné ustanovenia Komisii najneskôr do 13. mája 2005 a oznamujú jej bezodkladne akékoľvek neskoršie zmeny a doplnenia,
ktoré na ne majú vplyv.

Článok 28
Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň nasledujúci po
jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Článok 17 sa uplatňuje od 27. októbra 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Štrasburgu 27. októbra 2004
Za Európsky parlament
predseda

Za Radu
predseda

J. BORRELL FONTELLES

A. NICOLAI
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PRÍLOHA I
Zoznam skupín materiálov a predmetov, na ktoré sa môžu vzťahovať osobitné opatrenia:
1.

Aktívne a inteligentné materiály a predmety

2.

Priľnavé látky

3.

Keramika

4.

Korok

5.

Guma

6.

Sklo

7.

Iónomeničové živice

8.

Kovy a zliatiny

9.

Papier a kartón

10. Plasty
11. Tlačiarenská farba
12. Regenerovaná celulóza
13. Silikóny
14. Textil
15. Laky a nátery
16. Vosky
17. Drevo
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PRÍLOHA II

Symbol
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PRÍLOHA III
Korelačná tabuľka
Smernica 89/109/EHS

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 1

–

Článok 2

Článok 2

Článok 3

–

Článok 4

Článok 3

Článok 5

–

Článok 7

–

Článok 8

–

Článok 9

–

Článok 10

–

Článok 11

–

Článok 12

–

Článok 13

–

Článok 14

Článok 4

–

Článok 6

Článok 15

–

Článok 16

–
–

Článok 17

Článok 5

Článok 18

Článok 7

Článok 6

–

Článok 19

–

Článok 20

–

Článok 21

–

Článok 22

Článok 8

–

Článok 9

Článok 23

–

Článok 24

–
–

Článok 25

Článok 10

Článok 26

–

Článok 27

Článok 11

–

Článok 12

–

Článok 13

Článok 28

Príloha I

Príloha I

Príloha II

–

Príloha III

Príloha III

Smernica 80/590/EHS

Toto nariadenie

Príloha

Príloha II
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SMERNICA 2004/101/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
z 27. októbra 2004,
ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s kvótami emisií
skleníkových plynov v rámci Spoločenstva s ohľadom na projektové mechanizmy Kjótskeho
protokolu
(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

(2)

Smernica 2003/87/ES stanovuje, že uznávanie kreditov
z projektových mechanizmov pri plnení povinností od
roku 2005 zvýši finančnú efektívnosť dosahovania znižovania globálnych emisií skleníkových plynov a zabezpečí
sa ustanoveniami na prepojenie Kjótskych projektových
mechanizmov vrátane Spoločného plnenia (SP) a Mechanizmu čistého rozvoja (MČR) so systémom Spoločenstva.

(3)

Prepojenie Kjótskych projektovo založených mechanizmov so systémom Spoločenstva pri súčasnej ochrane jeho
environmentálnej integrity ponúka príležitosť využívať
emisné kredity vytvorené projektovými aktivitami oprávnenými podľa článkov 6 a 12 Kjótskeho protokolu, aby sa
splnili povinnosti členských štátov podľa článku 12 ods. 3
smernice 2003/87/ES. V dôsledku toho sa zväčší diverzita
možností dodržiavať systém Spoločenstva pri nízkych
nákladoch, čo povedie k zníženiu celkových nákladov na
dosiahnutie súladu s Kjótskym protokolom pri zvýšení
likvidity na trhu Spoločenstva s emisnými kvótami skleníkových plynov. Podporovaním dopytu po kreditoch SP
spoločnosti Spoločenstva investujú do rozvoja a prenosu
pokročilých environmentálne správnych technológií
a know-how. Stimuluje sa aj dopyt po kreditoch MČR,
takže sa pomôže aj rozvojovým krajinám, ktoré sú hostiteľmi projektov MČR pri dosahovaní ich cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

(4)

Okrem používania projektových mechanizmov Kjótskeho
protokolu zo strany Spoločenstva a jeho členských štátov
a spoločností a jednotlivcov mimo systému Spoločenstva
by sa tieto mechanizmy mali prepojiť so systémom Spoločenstva tak, aby sa zabezpečil súlad s Rámcovým dohovorom Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách (UNFCCC) a Kjótskym protokolom a na jeho základe
prijatými následnými rozhodnutiami, ako aj s cieľmi
a architektúrou systému Spoločenstva a ustanoveniami
smernice 2003/87/ES.

(5)

Členské štáty môžu povoliť prevádzkovateľom používať
overené emisné zníženie (CER) od roku 2005 a znížené
emisné jednotky (ERU) od roku 2008 v systéme Spoločenstva. Používanie CER a ERU prevádzkovateľmi od roku
2008 môže byť povolené až do výšky percentuálneho

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
najmä na jej článok 175 ods. l,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251
zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica 2003/87/ES (3) vytvára systém obchodovania
s kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva („systém Spoločenstva“) na podporu znižovania emisií skleníkových plynov finančne a ekonomicky výhodným spôsobom, uznávajúc, že z dlhodobejšieho hľadiska bude
potrebné znížiť globálne emisie skleníkových plynov o približne 70 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990. Jej cieľom je prispieť k plneniu záväzkov Spoločenstva a jeho
členských štátov znížiť antropogénne emisie skleníkových
plynov podľa Kjótskeho protokolu schváleného rozhodnutím Rady 2002/358/ES z 25. apríla 2002, ktoré sa týkalo
schválenia Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru
Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách
a spoločnom plnení záväzkov z neho vyplývajúcich v
mene Európskeho spoločenstva (4).

(1) Ú. v. EÚ C 80, 30.3.2004, s. 61.
(2) Stanovisko Európskeho parlamentu z 20. apríla 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 13. septembra
2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
(3) Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.
(4) Ú. v. ES L 130, 15.5.2002, s. 1.
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podielu pridelenej každému zariadeniu, ktorú každý členský štát upresní vo svojom národnom alokačnom pláne.
Používanie sa uskutoční prostredníctvom vydania a okamžitého odovzdania jednej kvóty výmenou za jedno CER
alebo ERU. Kvóta vydaná výmenou za jedno CER alebo
ERU bude zodpovedať tomuto CER alebo ERU.

(6)

(7)

Nariadenie Komisie pre štandardizovaný a zabezpečený
systém registrov, ktoré sa má prijať podľa článku 19 ods. 3
smernice 2003/87/ES a článku 6 ods. 1 rozhodnutia
Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES z 11. februára 2004 o mechanizme na monitorovanie emisií skleníkových plynov Spoločenstva a vykonávanie Kjótskeho
protokolu (1) upraví príslušné procesy a postupy v systéme
registrov na používanie CER počas obdobia 2005 – 2007
a ďalších období, ako aj na používanie ERU počas obdobia
2008 – 2012 a ďalších období.

Každý členský štát rozhodne o limite na používanie CER
a ERU z projektových aktivít, pričom náležite zohľadní príslušné ustanovenia Kjótskeho protokolu a Marakéšskych
dohôd, aby splnil v nich uvedené požiadavky, že používanie mechanizmov by malo dopĺňať vnútroštátne opatrenia.
Vnútroštátne opatrenia tak budú predstavovať významný
prvok vyvinutého úsilia.

(8)

V súlade s UNFCCC a Kjótskym protokolom a na jeho
základe prijatými následnými rozhodnutiami sa členské
štáty majú zdržať používania CER a ERU vytvorených
jadrovými zariadeniami, aby splnili svoje záväzky uvedené
v článku 3 ods. 1 Kjótskeho protokolu a v rozhodnutí
2002/358/ES.

(9)

Rozhodnutia 15/CP.7 a 19/CP.7 prijaté podľa UNFCCC
a Kjótskeho protokolu zdôrazňujú, že enviromentálna
integrita sa má dosiahnuť, okrem iného, prostredníctvom
spoľahlivých metód, pravidiel a usmernení pre mechanizmy a prostredníctvom riadnych a prísnych zásad a pravidiel, ktorými sa riadi využívanie územia, zmena vo využívaní územia a lesníctvo, a že otázky nestálosti,
dodatočnosti, úniku, neistôt a socioekonomické a enviromentálne dosahy, vrátane dosahov na biodiverzitu a prirodzené ekosystémy, spojené s aktivitami projektov zalesňovania a opätovného zalesňovania, sa majú brať do úvahy.
Komisia vo svojom preskúmaní smernice 2003/87/ES
v roku 2006 zváži technické ustanovenia týkajúce sa
dočasného charakteru kreditov a 1 %-ného limitu pre
oprávnenosť projektových aktivít využívania územia,
zmeny vo využívaní územia a lesníctva ustanovené

(1) Ú. v. EÚ L 49, 19.2.2004, s. 1.
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v rozhodnutí 17/CP.7, ako aj ustanovenia týkajúce sa
výsledkov hodnotenia potenciálnych rizík spojených
s používaním geneticky modifikovaných organizmov
a potenciálne napádajúcich cudzorodých druhov v rámci
projektových aktivít zalesňovania a opätovného zalesňovania, aby umožnila prevádzkovateľom používať CER
a ERU, ktoré vyplývajú z projektových aktivít využívania
územia, zmeny vo využívaní územia a lesníctva v systéme
Spoločenstva od roku 2008, v súlade s rozhodnutiami prijatými podľa UNFCCC alebo Kjótskeho protokolu.

(10)

Aby sa vyhlo dvojitému započítaniu, CER a ERU by sa
nemali vydávať ako výsledok projektových aktivít, ktoré sa
robia v rámci Spoločenstva, čo tiež vedie k zníženiu alebo
obmedzeniu emisií zo zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica 2003/87/ES, pokiaľ sa nezruší rovnaké množstvo kvót
v registri členského štátu s pôvodom CER alebo ERU.

(11)

V súlade s príslušnými zmluvami o pristúpení by sa pri stanovovaní základných línií pre projektové aktivity vykonávané v krajinách pristupujúcich k únii malo vziať do úvahy
acquis communautaire.

(12)

Členský štát, ktorý povolí súkromným alebo verejným subjektom zúčastňovať sa projektových aktivít, je naďalej zodpovedný za plnenie svojich povinností podľa UNFCCC
a Kjótskeho protokolu a preto by mal zabezpečiť, aby
takáto účasť bola v súlade s príslušnými usmerneniami,
metódami a postupmi prijatými podľa UNFCCC alebo
Kjótskeho protokolu.

(13)

V súlade s UNFCCC, Kjótskym protokolom a následnými
rozhodnutiami prijatými na ich vykonanie by Komisia
a členské štáty mali podporovať aktivity budovania kapacít v rozvojových krajinách a krajinách s transformujúcimi
sa ekonomikami, aby sa im pomohlo naplno využiť SP a
MČR spôsobom, ktorý podporuje ich stratégie udržateľného rozvoja. Komisia musí preskúmať úsilie vyvinuté na
tento účel a podať o ňom správu.

(14)

Kritériá a usmernenia dôležité pre posúdenie, či projekty
výroby vodnej elektrickej energie majú negatívne enviromentálne alebo sociálne dosahy, boli určené Svetovou
komisiou pre priehrady v jej správe z novembra 2000
„Priehrady a rozvoj. Nový rámec pre rozhodovanie“, OECD
a Svetovou bankou.

L 338/20
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Keďže účasť na projektových aktivitách SP a MČR je dobrovoľná, environmentálna a sociálna zodpovednosť spoločností by sa mala posilňovať v súlade s odsekom 17 Vykonávacieho plánu Svetového summitu o trvalo udržateľnom
rozvoji. V tejto súvislosti by spoločnosti mali byť povzbudzované k tomu, aby zlepšili sociálny a environmentálny
výkon v rámci aktivít SP a MČR, na ktorých sa zúčastňujú.

Článok 1
Zmeny a doplnenia smernice 2003/87/ES

Smernica 2003/87/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.
(16)

(17)

(18)

(19)

13.11.2004

Informácie o projektových aktivitách, ktorých sa členský
štát zúčastňuje, alebo na ktorých povolí účasť súkromným
alebo verejným subjektom, musia byť sprístupnené verejnosti v súlade so smernicou Európskeho parlamentu
a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti
k informáciám o životnom prostredí (1).

V článku 3 sa dopĺňajú tieto písmená:

„k) ‚Strana podľa prílohy I’ znamená stranu uvedenú v prílohe I k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených
národov o klimatických zmenách (UNFCCC), ktorá ratifikovala Kjótsky protokol, ako je uvedené v článku 1
ods. 7 Kjótskeho protokolu;

Komisia sa môže vo svojich správach o obchode s kvótami
emisií a používaní kreditov z projektových aktivít zmieniť
o dosahoch na trh s elektrickou energiou.

l)

Po vstupe Kjótskeho protokolu do platnosti musí Komisia
preskúmať, či by bolo možné uzavrieť dohody s krajinami
uvedenými v prílohe B Kjótskeho protokolu, ktoré majú
protokol ešte len ratifikovať, s cieľom prijať opatrenia pre
uznávanie kvót medzi systémom Spoločenstva a povinnými systémami obchodovania s emisiami skleníkových
plynov zastrešujúcimi celkové množstvo emisií v týchto
krajinách.

m) ‚jednotka zníženia emisií’ alebo ‚ERU’ znamená jednotku
vydanú podľa článku 6 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých podľa UNFCCC alebo Kjótskeho
protokolu;

Keďže cieľ navrhnutého opatrenia, a to vytvorenie prepojenia medzi projektovými mechanizmami Kjótskeho protokolu a systémom Spoločenstva, nemožno dostatočne
dosiahnuť individuálnym konaním členských štátov
a možno ho preto, z dôvodu rozsahu a účinkov tohto
konania dosiahnuť lepšie na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku, táto smernica
nepresahuje rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie
uvedeného cieľa.

‚projektová aktivita’ znamená projektovú aktivitu, ktorú
schváli jedna alebo viaceré strany podľa prílohy I v súlade
s článkom 6 alebo článkom 12 Kjótskeho protokolu
a rozhodnutiami prijatými podľa UNFCCC alebo Kjótskeho protokolu;

n) ‚certifikované zníženie emisií’ alebo ‚CER’ znamená jednotku vydanú podľa článku 12 Kjótskeho protokolu
a rozhodnutí prijatých podľa UNFCCC alebo Kjótskeho
protokolu.“

2.

Za článok 11 sa vkladajú tieto články:

„Článok 11a
Používanie CER a ERU z projektových aktivít v systéme
Spoločenstva

(20)

Smernica 2003/87/ES by sa preto mala zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

(1) Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26.

1.
S výhradou odseku 3 môžu členské štáty počas každého obdobia uvedeného v článku 11 ods. 2 povoliť prevádzkovateľom použitie CER a ERU z projektových aktivít v systéme Spoločenstva až do výšky percentuálneho podielu
pridelených kvót pre každé zariadenie, ktorú každý členský
štát stanoví vo svojom národnom alokačnom pláne. Toto sa
uskutoční tak, že členský štát vydá a okamžite odovzdá jednu
kvótu výmenou za jednu CER alebo ERU, ktorú má prevádzkovateľ v národnom registri svojho členského štátu.
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3. Až do 31. decembra 2012, pokiaľ ide o projektové aktivity, ktoré priamo znižujú alebo obmedzujú emisie zariadenia, ktoré patrí do pôsobnosti tejto smernice, ERU a CER
môžu byť vydané, len ak prevádzkovateľ tohto zariadenia
zruší rovnaký počet kvót.

2.
S výhradou odseku 3 a počas obdobia uvedeného
v článku 11 ods. 1 môžu členské štáty povoliť prevádzkovateľom používať CER z projektových aktivít v systéme Spoločenstva. Toto sa vykoná tak, že členský štát vydá a okamžite
odovzdá jednu kvótu výmenou za jednu CER. Členské štáty
zrušia CER, ktoré prevádzkovatelia používali počas obdobia
uvedeného v článku 11 ods. 1.

4.
Do 31. decembra 2012, pokiaľ ide o projektové aktivity SP a MČR, ktoré nepriamo znižujú alebo obmedzujú
úroveň emisií zariadení, ktoré patria do pôsobnosti tejto
smernice, ERU a CER môžu byť vydané, len ak sa zruší
v národnom registri rovnaký počet kvót členského štátu
s pôvodom ERU alebo CER.

3. Všetky CER a ERU, ktoré sú vydané a môžu byť použité
v súlade s UNFCCC a Kjótskym protokolom a na jeho základe
prijatými rozhodnutiami, môžu byť použité v systéme
Spoločenstva:

a)

5.
Členský štát, ktorý povolí súkromným alebo verejným
subjektom zúčastňovať sa na projektových aktivitách, je
naďalej zodpovedný za plnenie svojich povinností vyplývajúcich z UNFCCC a Kjótskeho protokolu a zabezpečuje, aby
takáto účasť bola v súlade s príslušnými usmerneniami, metódami a postupmi prijatými podľa UNFCCC a Kjótskeho
protokolu.

okrem toho, že vzhľadom na uznanie skutočnosti, že
v súlade s UNFCCC a Kjótskym protokolom a na jeho
základe prijatými následnými rozhodnutiami, sa členské
štáty majú zdržať používania CER a ERU vytvorených
jadrovými zariadeniami, aby splnili svoje záväzky podľa
článku 3 ods. 1 Kjótskeho protokolu a rozhodnutia
2002/358/ES, sa prevádzkovatelia majú zdržať používania CER a ERU vytvorených takýmito zariadeniami
v systéme Spoločenstva počas obdobia uvedeného
v článku 11 ods. 1 a počas prvého päťročného obdobia
uvedeného v článku 11 ods. 2;

6.
Pokiaľ ide o projektové aktivity v oblasti výroby vodnej
elektrickej energie s výkonnou kapacitou viac ako 20 MW,
členské štáty pri schvaľovaní týchto projektových aktivít
zabezpečujú, aby sa príslušné medzinárodné normy a usmernenia, vrátane tých, ktoré obsahuje správa Svetovej komisie
pre priehrady z novembra roku 2000 ‚Priehrady a rozvoj.
Nový rámec pre rozhodovanie’, dodržiavali počas rozvoja
týchto projektových aktivít.

a

b)
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okrem CER a ERU z využívania územia, zmeny vo využívaní územia a lesníckej činnosti.
7.
Ustanovenia na vykonanie odsekov 3 a 4, hlavne
s ohľadom na zabránenie dvojitého započítania, a všetky
ustanovenia nevyhnutné na vykonanie odseku 5, ak hostiteľská strana spĺňa všetky podmienky spôsobilosti pre projektové aktivity SP, sa prijmú v súlade s článkom 23 ods. 2.“

Článok 11b
Projektové aktivity
3.
1.
Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby sa
zabezpečilo, že základné línie pre projektové aktivity, ako sú
aktivity vymedzené rozhodnutiami následne prijatými na
základe UNFCCC alebo Kjótskeho protokolu, vykonávané
v krajinách, ktoré podpísali zmluvu o pristúpení k únii, sú
v úplnom súlade s acquis communataire, vrátane dočasných
výnimiek stanovených v zmluve o pristúpení.

2.
Okrem toho, čo je uvedené v odsekoch 3 a 4, členské
štáty, v ktorých sa vykonávajú projektové aktivity, zabezpečia, aby žiadne ERU alebo CER neboli vydané pre zníženie
alebo obmedzenie emisií skleníkových plynov zo zariadení,
ktoré patria do pôsobnosti tejto smernice.

Článok 17 sa nahrádza textom, ktorý znie:

„Článok 17
Prístup k informáciám

Rozhodnutia o pridelení kvót, informácie o projektových
aktivitách, na ktorých sa členské štáty zúčastňujú, alebo na
ktorých povolili účasť súkromným alebo verejným subjektom, a správy o emisiách vyžadované podľa povolenia na
emisie skleníkových plynov, ktoré vlastní príslušný orgán,
musia byť sprístupnené verejnosti v súlade so smernicou
2003/4/ES.“
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V článku 18 sa dopĺňa tento pododsek:

„Členské štáty zabezpečia najmä koordináciu medzi ich určenými ústrednými bodmi pre schvaľovanie projektových aktivít podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Kjótskeho protokolu a ich
určenými vnútroštátnymi úradmi na vykonanie článku 12
Kjótskeho protokolu určenými v súlade s rozhodnutiami
následne prijatými podľa UNFCCC alebo Kjótskeho
protokolu.“

5.

a)

V odseku 2 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d) používanie kreditov z projektových aktivít, vrátane
potreby zosúladenia povoleného používania ERU a
CER v systéme Spoločenstva;“.

b)

V odseku 2 sa dopĺňajú tieto písmená:

Článok 21 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 sa druhá veta nahrádza takto:

„Táto správa venuje osobitnú pozornosť opatreniam na
prideľovanie kvót, používaniu ERU a CER v systéme
Spoločenstva, prevádzke registrov, uplatňovaniu usmernení pre monitorovanie a podávanie správ, overovaniu
a otázkam súvisiacim s dodržiavaním smernice a v prípade potreby fiškálnej úprave pre kvóty.“

b)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3. Komisia organizuje výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi členských štátov o vývoji, týkajúcom
sa otázok prideľovania, používania CER a ERU v systéme
Spoločenstva, prevádzkovania registrov, monitorovania,
podávania správ, overovania a dodržiavania tejto
smernice.“

7.

Článok 30 sa mení a dopĺňa takto:

V článku 19 ods. 3 sa dopĺňa nová veta, ktorá znie:

„Toto nariadenie obsahuje tiež ustanovenia týkajúce sa používania a určenia CER a ERU v systéme Spoločenstva a monitorovania úrovne tohto používania.“

6.

8.
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„l) dosahad projektových mechanizmov na hostiteľské
krajiny, najmä na ich ciele rozvoja, či boli schválené
projektové aktivity SP a MČR výroby vodnej elektrickej energie s výkonnou kapacitou presahujúcou
500 MW a majúce negatívne environmentálne
alebo sociálne dosahy, a budúce použitie CER alebo
ERU vyplývajúce z každej projektovej aktivity
výroby vodnej elektrickej energie v systéme
Spoločenstva;

m) podporu úsilia budovania kapacít v rozvojových
krajinách a v krajinách s transformujúcimi sa
ekonomikami;

n) metódy a postupy pre schvaľovanie domácich projektových aktivít členskými štátmi a pre vydávanie
kvót na zníženie alebo obmedzenie emisií vyplývajúce z takýchto aktivít od roku 2008;

Za článok 21 sa vkladá tento článok:
o)
„Článok 21a
Podpora aktivít budovania kapacít

V súlade s UNFCCC, Kjótskym protokolom a následnými
rozhodnutiami prijatými na ich vykonanie Komisia a členské štáty podporia aktivity budovania kapacít v rozvojových
krajinách a krajinách s transformujúcimi sa ekonomikami,
s cieľom pomôcť im naplno využiť SP a MČR spôsobom,
ktorý podporuje ich stratégie trvalo udržateľného rozvoja a
umožniť angažovanie sa subjektov vo vývoji a vykonávaní
projektov SP a MČR.“

technické ustanovenia týkajúce sa dočasného charakteru kreditov a 1 %-ného limitu pre oprávnenosť
projektových aktivít využívania územia, zmeny vo
využívaní územia a lesníctva ustanovené v rozhodnutí 17/CP.7, ako aj ustanovenia týkajúce sa výsledkov hodnotenia potenciálnych rizík spojených
s používaním geneticky modifikovaných organizmov a potenciálne napádajúcich cudzorodých druhov v rámci projektových aktivít zalesňovania
a opätovného zalesňovania, aby prevádzkovatelia
mohli používať CER a ERU, ktoré vyplývajú z projektových aktivít využívania územia, zmeny vo
využívaní územia a lesníctva v systéme Spoločenstva od roku 2008, v súlade s rozhodnutiami prijatými podľa UNFCCC alebo Kjótskeho protokolu.“.

13.11.2004
c)
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Odsek 3 sa nahrádza textom, ktorý znie:
„3.
Pred začiatkom každého obdobia uvedeného
v článku 11 ods. 2 každý členský štát uverejní vo svojom národnom alokačnom pláne svoje plánované používanie ERU a CER a výšku percentuálneho podielu pridelenia pre každé zariadenie, do výšky ktorého sú
prevádzkovatelia oprávnení používať ERU a CER v systéme Spoločenstva na toto obdobie. Celkové použitie
ERU a CER musí byť v súlade s príslušnými záväzkami
doplnkovosti podľa Kjótskeho protokolu a UNFCCC a
rozhodnutí prijatých na ich základe.
Členské štáty predkladajú Komisii v súlade s článkom 3
rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady
č. 280/2004/ES z 11. februára 2004 o mechanizme na
monitorovanie emisií skleníkových plynov Spoločenstva
a vykonávanie Kjótskeho protokolu (*) každé dva roky
správy o rozsahu, v akom vnútroštátne opatrenia v skutočnosti predstavujú podstatný prvok v úsilí vyvinutom
na vnútroštátnej úrovni, ako aj o rozsahu, v akom je
používanie projektových mechanizmov doplnkové
k vnútroštátnym opatreniam a pomer medzi nimi,
v súlade s príslušnými ustanoveniami Kjótskeho protokolu a rozhodnutiami prijatými na jeho základe. Komisia vypracuje o tomto správu v súlade s článkom 5 uvedeného rozhodnutia. V zmysle tejto správy vypracuje
Komisia v prípade potreby návrhy právnych predpisov
alebo iné návrhy na doplnenie ustanovení prijatých členskými štátmi, aby sa zabezpečilo, že používanie mechanizmov je doplnkové k vnútroštátnym opatreniam
v rámci Spoločenstva.
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každé zariadenie. Toto percento je v súlade so záväzkami členských štátov týkajúcimi sa doplnkovosti
vyplývajúcimi z Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých na základe UNFCCC alebo Kjótskeho protokolu.“.
Článok 2
Vykonávanie
1.
Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto
smernicou do 13. novembra 2005. Bezodkladne o tom informujú
Komisiu.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri
ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti
o odkaze upravia členské štáty.
2.
Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti
tejto smernice. Komisia o tom informuje ostatné členské štáty.
Článok 3
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Úradnom
vestníku Európskej únie.
Článok 4
Adresáti
Táto smernica je adresovaná členským štátom.

(*) Ú. v. EÚ L 49, 19.2.2004, s. 1.“.
9.

V prílohe III sa dopĺňa bod, ktorý znie:
„12. Plán upresní maximálne množstvo CER a ERU, ktoré
môžu prevádzkovatelia používať v systéme Spoločenstva, v percentuálnom vyjadrení pridelenia kvót pre

V Štrasburgu 27. októbra 2004
Za Európsky parlament
predseda

Za Radu
predseda

J. BORRELL FONTELLES

A. NICOLAI

