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MEDZINÁRODNÉ DOHODY
ROZHODNUTIE RADY
zo 16. júna 2011
o podpise a uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Medzivládnou organizáciou pre
medzinárodnú železničnú prepravu o pristúpení Európskej únie k Dohovoru o medzinárodnej
železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980, zmenenému a doplnenému Vilniuským protokolom
z 3. júna 1999
(Text s významom pre EHP)

(2013/103/EÚ)
Dohoda by sa mala schváliť,

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

(5)

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na
jej článok 91 v spojení s článkom 218 ods. 5 a ods. 6 písm. a)
bodom v),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

Dohoda medzi Európskou úniou a Medzivládnou organizáciou
pre medzinárodnú železničnú prepravu o pristúpení Európskej
únie k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF)
z 9. mája 1980, zmenenému a doplnenému Vilniuským proto
kolom z 3. júna 1999 (ďalej len „dohoda“), sa týmto schvaľuje
v mene Únie.

keďže:

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

(1)

(2)

Rozvoj interoperability železníc, tak v rámci Únie, ako aj
medzi Úniou a susediacimi krajinami, je kľúčovým
prvkom spoločnej dopravnej politiky zameraným najmä
na dosiahnutie lepšej vyváženosti medzi rozličnými
druhmi dopravy.

Únia má výlučné právomoci alebo spoločné právomoci
so svojimi členskými štátmi v oblastiach, ktorých sa týka
Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF)
z 9. mája 1980, zmenený a doplnený Vilniuským proto
kolom z 3. júna 1999 (ďalej len „dohovor“).

(3)

Pristúpenie Únie k dohovoru na účely uplatnenia jej
právomocí umožňuje článok 38 dohovoru.

(4)

Komisia v mene Únie dojednala dohodu (ďalej len „doho
da“) s Medzivládnou organizáciou pre medzinárodnú
železničnú prepravu (ďalej len „OTIF“) o pristúpení
Únie k dohovoru.

Článok 2
Pri podpise dohody Únia vydá vyhlásenie týkajúce sa vykoná
vania jej právomocí, ako sa ustanovuje v prílohe I k tomuto
rozhodnutiu, a vyhlásenie týkajúce sa článku 2 dohody, ako sa
ustanovuje v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.
Článok 3
Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocne
nú(-é) podpísať dohodu s cieľom zaviazať Úniu a vydať vyhlá
senia uvedené v článku 2.
Článok 4
Komisia zastupuje Úniu na zasadnutiach organizácie OTIF.
Článok 5
Vnútorné postupy na prípravu zasadnutí organizácie OTIF, ako
aj pravidlá zastupovania a hlasovania na zasadnutiach sú usta
novené v prílohe III k tomuto rozhodnutiu.
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Článok 6
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 16. júna 2011
Za Radu
predseda
VÖLNER P.
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PRÍLOHA I
VYHLÁSENIE EURÓPSKEJ ÚNIE TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA PRÁVOMOCÍ
V sektore železničnej dopravy sa Európska únia (ďalej len „Únia“) delí o právomoc s členskými štátmi Únie (ďalej len
„členské štáty) podľa článkov 90 a 91 v spojení s článkom 100 ods. 1 a s článkami 171 a 172 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie (Zmluva o fungovaní EÚ).
V hlave VI Zmluvy o fungovaní EÚ sa ustanovuje spoločná dopravná politika Únie a v hlave XVI príspevok Únie
k vybudovaniu a rozvoju transeurópskych sietí v oblastiach dopravy.
Konkrétnejšie v článku 91 hlavy VI Zmluvy o fungovaní EÚ sa ustanovuje, že Únia môže prijať:
— spoločné pravidlá platné pre medzinárodnú dopravu do členského štátu alebo z členského štátu, alebo pri prechode
cez územie jedného alebo viacerých členských štátov,
— podmienky, za ktorých môže prepravca, ktorý nemá sídlo na území členského štátu, v tomto členskom štáte
uskutočňovať dopravu,
— opatrenia na zlepšenie bezpečnosti dopravy,
— ďalšie potrebné ustanovenia.
V súvislosti s transeurópskymi sieťami sa v článku 171 hlavy XVI Zmluvy o fungovaní EÚ konkrétnejšie ustanovuje, že
Únia:
— stanoví usmernenia zahŕňajúce ciele, priority a trendy opatrení, ktoré sa predpokladajú v oblasti transeurópskych sietí;
tieto usmernenia vymedzia projekty spoločného záujmu,
— uskutoční všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie vzájomnej súčinnosti sietí, najmä v oblasti technických
noriem,
— môže podporovať projekty spoločného záujmu podporované členskými štátmi, ktoré sú vymedzené v rámci usmer
není uvedených v prvej zarážke, a to predovšetkým prostredníctvom realizačných štúdií, záruk na pôžičky a subvencií
úrokovej sadzby; Únia môže tiež prostredníctvom Kohézneho fondu prispievať na financovanie špecifických projektov
v oblasti dopravnej infraštruktúry v členských štátoch.
Na základe týchto dvoch ustanovení Únia prijala značný počet právnych nástrojov uplatniteľných na železničnú dopravu.
Podľa práva Únie nadobúda Únia výlučnú právomoc v otázkach železničnej dopravy, pokiaľ Dohovor o medzinárodnej
železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980, zmenený a doplnený Vilniuským protokolom z 3. júna 1999 (ďalej len
„dohovor“), alebo právne nástroje prijaté na jeho základe môžu ovplyvniť tieto existujúce pravidlá Únie alebo môžu
pozmeniť rozsah ich pôsobnosti.
V otázkach, ktoré upravuje dohovor a vo vzťahu ku ktorým má výlučnú právomoc Únia, nemajú členské štáty nijakú
právomoc.
V prípade, ak existujú pravidlá Únie, ale nie sú ovplyvnené dohovorom ani právnymi nástrojmi prijatými na jeho základe,
Únia sa delí o právomoc v otázkach týkajúcich sa dohovoru s členskými štátmi.
Zoznam príslušných nástrojov Únie platných v čase uzavretia tejto dohody je obsiahnutý v dodatku k tejto prílohe.
Rozsah právomocí Únie vyplývajúci z týchto textov sa musí posúdiť vo vzťahu k špecifickým ustanoveniam v každom
texte, najmä vo vzťahu k miere, do akej tieto ustanovenia zavádzajú spoločné pravidlá. Právomoc Únie je predmetom
nepretržitého vývoja. V rámci Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní EÚ môžu príslušné inštitúcie Únie prijímať
rozhodnutia, ktoré určujú rozsah právomoci Únie. Únia si preto vyhradzuje právo v súlade s tým meniť a dopĺňať toto
vyhlásenie bez toho, aby to bolo nevyhnutnou podmienkou na výkon jej právomocí v otázkach, ktorých sa týka dohovor.
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Dodatok k prílohe I
NÁSTROJE EURÓPSKEJ ÚNIE UPRAVUJÚCE OTÁZKY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE TENTO DOHOVOR
Únia k dnešnému dňu vykonávala svoju právomoc okrem iného prostredníctvom týchto nástrojov Únie:
PRÁVNE PREDPISY TÝKAJÚCE SA HOSPODÁRSTVA/PRÍSTUPU NA TRH
— nariadenie č. 11 týkajúce sa odstránenia diskriminácie v oblasti cien a podmienok dopravy pri uplatňovaní článku 79
ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva. (Ú. v. ES 52, 16.8.1960, s. 1121/60),
— smernica Rady 91/440/EHS z 29. júla 1991 o rozvoji železníc Spoločenstva (Ú. v. ES L 237, 24.8.1991, s. 25),
— smernica Rady 95/18/ES z 19. júna 1995 o licenciách železničných podnikov (Ú. v. ES L 143, 27.6.1995, s. 70),
— smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/12/ES z 26. februára 2001, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady
91/440/EHS o rozvoji železníc Spoločenstva (Ú. v. ES L 75, 15.3.2001, s. 1),
— smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/13/ES z 26. februára 2001, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady
95/18/ES o udeľovaní licencií železničným podnikom (Ú. v. ES L 75, 15.3.2001, s. 26),
— smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/14/ES z 26. februára 2001 o prideľovaní kapacity železničnej infra
štruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii (Ú. v. ES L 75,
15.3.2001, s. 29),
— smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/51/ES z 29. apríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady
91/440/EHS o rozvoji železníc Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 164, opravená verzia v Ú. v. EÚ L 220,
21.6.2004, s. 58.),
— nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach
cestujúcich v železničnej preprave (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 14),
— smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/58/ES z 23. októbra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady
91/440/EHS o rozvoji železníc Spoločenstva a smernica 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry
a vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 44).
PRÁVNE PREDPISY TÝKAJÚCE SA INTEROPERABILITY A BEZPEČNOSTI
— smernica Rady 96/48/ES z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc
(Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 6),
— smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/16/ES z 19. marca 2001 o interoperabilite transeurópskej konvenčnej
železničnej sústavy (Ú. v. ES L 110, 20.4.2001, s. 1),
— smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc Spoločenstva a o
zmene a doplnení smernice Rady 95/18/ES o udeľovaní licencií železničným podnikom a smernice 2001/14/ES
o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry
a bezpečnostnej certifikácii (Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 44, opravená verzia v Ú. v. EÚ L 220, 21.6.2004, s. 16),
— smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/50/ES z 29. apríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady
96/48/ES o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc a smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2001/16/ES o interoperabilite systému transeurópskych konvenčných železníc (Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004,
s. 114, opravená verzia v Ú. v. EÚ L 220, 21.6.2004, s. 40),
— nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje Európska
železničná agentúra (nariadenie o agentúre) (Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1, opravená verzia v Ú. v. EÚ L 220,
21.6.2004, s. 3),
— smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES z 23. októbra 2007 o certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov
v železničnom systéme v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 51),
— smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spolo
čenstve (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1),
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— smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného
tovaru (Ú. v. EÚ L 260, 30.9.2008, s. 13),
— smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2008/110/ES zo 16. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica
2004/49/ES o bezpečnosti železníc Spoločenstva (smernica o bezpečnosti železníc) (Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008,
s. 62),
— nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1335/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie (ES) č. 881/2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra (nariadenie o agentúre) (Ú. v. EÚ
L 354, 31.12.2008, s. 51),
— nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 z 22. septembra 2010 o európskej železničnej sieti pre
konkurencieschopnú nákladnú dopravu (Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 22).
ZÁVÄZKY VEREJNEJ SLUŽBY
— nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme
v železničnej a cestnej osobnej doprave (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 1).

PRÍLOHA II
VYHLÁSENIE EURÓPSKEJ ÚNIE TÝKAJÚCE SA ČLÁNKU 2 DOHODY
Pojmom „(pravidlo) upravujúce danú konkrétnu otázku“ sa rozumie (pravidlo), ktoré sa uplatní na konkrétny prípad
upravený ustanovením dohovoru, vrátane jeho dodatkov, ktorý nie je upravený právnymi predpismi Európskej únie.
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PRÍLOHA III
VNÚTORNÉ POSTUPY RADY, ČLENSKÝCH ŠTÁTOV A KOMISIE V SÚVISLOSTI S POSTUPMI V RÁMCI
ORGANIZÁCIE OTIF
Berúc do úvahy požiadavku jednoty medzinárodnej reprezentácie Únie a jej členských štátov v súlade so Zmluvou
o Európskej únii a Zmluvou o fungovaní Európskej únie a judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie taktiež v štádiu
vykonávania medzinárodných záväzkov, Rada, členské štáty a Komisia budú uplatňovať tieto vnútorné postupy:
1.

Rozsah pôsobnosti
Tieto vnútorné postupy sa budú uplatňovať na akékoľvek zasadnutie ktoréhokoľvek orgánu zriadeného v rámci
organizácie OTIF. Každý odkaz na „zasadnutie“ v týchto postupoch sa chápe tak, že zahŕňa mutatis mutandis odkaz aj
na iné postupy, napr. písomný postup.

2.

Koordinačný postup

2.1. V rámci príprav na zasadnutie organizácie OTIF vrátane (okrem iného) zasadnutí valného zhromaždenia, správneho
výboru a iných výborov sa koordinačné stretnutia uskutočnia:
— v Bruseli v rámci príslušnej pracovnej skupiny Rady (zvyčajne pracovná skupina pre pozemnú dopravu), a to čo
najskôr a toľkokrát, koľkokrát je to potrebné pred zasadnutím organizácie OTIF, a okrem toho
— na mieste zasadnutia, najmä na začiatku a v prípade potreby počas zasadnutia organizácie OTIF, ako aj na jeho
konci.
2.2. Na koordinačných stretnutiach sa dohodnú iba pozície Únie, alebo ak je to relevantné, Únie a jej členských štátov.
Ak sa tak členské štáty dohodnú, tieto stretnutia môžu slúžiť na koordináciu pozícií členských štátov týkajúcich sa
ich výlučnej právomoci.
2.3. Na koordinačnom zasadaní sa rozhodne o výkone zodpovednosti, pokiaľ ide o vyhlásenia a hlasovanie týkajúce sa
každého bodu programu zasadnutia organizácie OTIF, ku ktorému možno vydať vyhlásenie alebo o ktorom sa
očakáva hlasovanie.
2.4. V rámci príprav koordinačných stretnutí uvedených v bode 2.1, vrátane návrhov vyhlásení a pozičných dokumentov,
sa uskutočnia predbežné diskusie v náležitom výbore vytvorenom príslušným právnym predpisom Únie v oblasti
železničnej dopravy, konkrétne:
— vo výbore pre prepravu nebezpečného tovaru, pokiaľ ide o body obsiahnuté v dodatku C k dohovoru, ak tieto
body majú vplyv na interoperabilitu železníc alebo spoločný prístup k bezpečnosti vypracovaný podľa smernice
2004/49/ES, zasadne i výbor pre interoperabilitu a bezpečnosť železníc,
— vo výbore pre rozvoj železníc Únie, pokiaľ ide o body obsiahnuté v dodatkoch A, B, D alebo E k dohovoru a iné
systémy jednotných právnych predpisov vypracované organizáciou OTIF,
— vo výbore pre interoperabilitu a bezpečnosť železníc, pokiaľ ide o body obsiahnuté v dodatkoch F alebo G k
dohovoru.
2.5. Komisia pred každým zasadnutím organizácie OTIF uvedie, ktoré body programu budú predmetom koordinácie
Únie, a pripraví návrhy vyhlásení a pozičných dokumentov, o ktorých sa bude na koordinačných stretnutiach
diskutovať.
2.6. Ak Komisia a členské štáty na koordinačnom stretnutí nedospejú k dohode o pozícii, a to i z dôvodov nezhody,
pokiaľ ide o rozdelenie právomocí, vec sa postúpi Výboru stálych predstaviteľov a/alebo Rade.
3.

Vyhlásenia a hlasovanie na zasadnutiach organizácie OTIF

3.1. Keď sa bod programu týka záležitostí, ktoré patria do výlučnej právomoci Únie, za Úniu sa vyjadruje a hlasuje
Komisia. Po náležitej koordinácii sa môžu vyjadrovať aj členské štáty, aby podporili a/alebo rozvinuli pozíciu Únie.
3.2. Keď sa bod programu týka záležitostí, ktoré patria do výlučnej právomoci členských štátov, vyjadrujú sa a hlasujú
členské štáty.
3.3. Keď sa bod programu týka záležitostí, ktoré obsahujú prvky tak právomoci členských štátov, ako aj právomoci Únie,
pozíciu vyjadrí predsedníctvo a Komisia. Po náležitej koordinácii sa môžu vyjadrovať členské štáty, aby podporili
a/alebo rozvinuli pozíciu. Členské štáty alebo Komisia, v závislosti od okolností, budú hlasovať v mene Únie a jej
členských štátov v súlade s pozíciou. Rozhodnutie o tom, kto bude hlasovať, sa prijíma vzhľadom na to, kde leží
prevaha právomoci (ide napr. najmä o právomoc členského štátu alebo najmä o právomoc Únie).
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3.4. Keď sa bod programu týka záležitostí, ktoré obsahujú prvky tak právomoci členských štátov, ako aj právomoci Únie,
a Komisia a členské štáty neboli schopné zhodnúť sa na pozícii, ako sa uvádza v bode 2.6, členské štáty a Komisia sa
môžu vyjadrovať a hlasovať vo veciach jednoznačne patriacich do ich právomoci.
3.5. V prípade záležitostí, pri ktorých neexistuje dohoda medzi Komisiou a členskými štátmi o rozdelení právomoci alebo
kde nebolo možné dosiahnuť väčšinu potrebnú pre pozíciu Únie, sa vyvinie maximálne úsilie na objasnenie situácie
alebo dosiahnutie pozície Únie. Počas týchto postupov a po náležitej koordinácii sú členské štáty a/alebo Komisia,
podľa okolností, oprávnené vyjadrovať sa pod podmienkou, že vyjadrená pozícia nebude mať vplyv na budúcu
pozíciu Únie, je v súlade s politikami Únie a s predchádzajúcimi pozíciami Únie, ako aj v súlade s právom Únie.
3.6. Zástupcovia členských štátov a Komisie sa môžu zúčastňovať na činnosti pracovných skupín organizácie OTIF, ktoré
pripravujú činnosť technických výborov organizácie OTIF, najmä Výboru odborníkov pre prepravu nebezpečného
tovaru (RID) a Výboru technických odborníkov (TEC). V rámci účasti na činnosti týchto pracovných skupín môžu
zástupcovia členských štátov a Komisie predkladať technické príspevky a v plnej miere sa zúčastňovať diskusií
technickej povahy na základe ich technických znalostí. Tieto diskusie nebudú pre Úniu záväzné.
Zástupcovia členských štátov a Komisie vyvinú značné úsilie na dosiahnutie spoločnej pozície a na jej obhájenie
počas diskusií v pracovných skupinách organizácie OTIF.
4.

Preskúmanie týchto postupov
Na žiadosť členského štátu alebo Komisie sa tieto postupy preskúmajú, pričom sa do úvahy vezmú skúsenosti
získané z ich uplatňovania.
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DOHODA
medzi Európskou úniou a Medzivládnou organizáciou pre medzinárodnú železničnú prepravu
o pristúpení Európskej únie k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF)
z 9. mája 1980, zmenenému a doplnenému Vilniuským protokolom z 3. júna 1999

EURÓPSKA ÚNIA, ďalej len „Únia“,
na jednej strane a
Medzivládna organizácia pre medzinárodnú železničnú prepravu, ďalej len „OTIF“,
na druhej strane,
spolu ďalej len „zmluvné strany“,
SO ZRETEĽOM na Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980, zmenený a doplnený
Vilniuským protokolom z 3. júna 1999 (ďalej len „dohovor“), a najmä na jeho článok 38,
SO ZRETEĽOM na zodpovednosť prenesenú Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o fungovaní Európskej únie na Úniu
v určitých oblastiach, ktorých sa týka tento dohovor,
PRIPOMÍNAJÚC, že v dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 Únia nahradila Európske
spoločenstvo a stala sa jeho právnym nástupcom a od tohto dátumu vykonáva všetky práva a preberá všetky povinnosti
Európskeho spoločenstva,
KEĎŽE dohovorom sa ustanovuje Medzivládna organizácia pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF) so sídlom
v Berne,
KEĎŽE účelom pristúpenia Únie k dohovoru je pomáhať organizácii OTIF pri uskutočňovaní jej cieľa, ktorým je podpora,
zlepšovanie a uľahčovanie medzinárodnej železničnej prepravy z technického i právneho hľadiska,
KEĎŽE na základe článku 3 dohovoru povinnosti vyplývajúce z dohovoru v súvislosti s medzinárodnou spoluprácou
nemajú pre zmluvné strany dohovoru, ktoré sú zároveň členskými štátmi Únie, alebo štáty, ktoré sú zmluvnými stranami
dohody o Európskom hospodárskom priestore, prednosť pred ich povinnosťami ako členských štátov Únie alebo štátov,
ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
KEĎŽE pre tie časti dohovoru, ktoré spadajú do právomoci Únie, je potrebná doložka o neúčasti uvádzajúca, že členské
štáty Únie sa nemôžu odvolávať na práva a povinnosti vyplývajúce z dohovoru a uplatňovať ich priamo medzi sebou,
KEĎŽE dohovor sa plne uplatňuje medzi Úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a ostatnými zmluvnými stranami
dohovoru na druhej strane,
KEĎŽE pristúpenie Únie k dohovoru si vyžaduje, aby sa jasne stanovili pravidlá uplatňovania ustanovení dohovoru na
Úniu a jej členské štáty,
KEĎŽE podmienky pristúpenia Únie k dohovoru musia Únii zabezpečiť, aby mohla v rámci dohovoru vykonávať
právomoci, ktoré na ňu preniesli jej členské štáty,
DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1
Únia týmto pristupuje k dohovoru za podmienok ustanovených touto dohodou v súlade s článkom 38
dohovoru.
Článok 2
Bez toho, aby bol dotknutý cieľ a účel dohovoru, ktorým je podpora, zlepšovanie a uľahčovanie medzi
národnej železničnej prepravy, a bez toho, aby bolo dotknuté jeho úplné uplatňovanie vo vzájomných
vzťahoch s inými zmluvnými stranami dohovoru, zmluvné strany dohovoru, ktoré sú členskými štátmi
Únie, uplatňujú pravidlá Únie a uplatňujú preto pravidlá vyplývajúce z uvedeného dohovoru len v prípade,
že neexistuje žiadne pravidlo Únie upravujúce danú konkrétnu otázku.
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Článok 3

Článok 7

V zmysle ustanovení tejto dohody sa ustanovenia v dohovore
vykladajú tak, že zahŕňajú aj Úniu v rámci jej právomocí,
a podľa toho sa chápu aj rôzne výrazy používané na označenie
zmluvných strán dohovoru a ich zástupcov.

Rozsah právomocí Únie je formulovaný všeobecnou formou
v písomnom vyhlásení prijatom Úniou v čase uzavretia tejto
dohody. Uvedené vyhlásenie sa môže v prípade potreby upraviť
oznámením Únie adresovaným organizácii OTIF. Nenahrádza
ani nijakým spôsobom neobmedzuje záležitosti, na ktoré sa
môžu vzťahovať oznámenia o právomoci Únie vykonané pred
rozhodovaním v rámci organizácie OTIF formálnym hlasovaním
alebo iným spôsobom.

Článok 4
Únia neprispieva do rozpočtu organizácie OTIF a nezúčastňuje
sa na rozhodnutiach týkajúcich sa tohto rozpočtu.

Článok 5
Bez toho, aby bolo dotknuté vykonávanie jej hlasovacích práv
podľa článku 6, Únia je oprávnená byť zastúpená a zúčastňovať
sa na činnosti všetkých orgánov organizácie OTIF, v ktorých má
ktorýkoľvek z jej členských štátov právo byť zastúpený ako
zmluvná strana dohovoru a ktoré sa zaoberajú otázkami patria
cimi do jej právomoci.

Únia nemôže byť členom správneho výboru. Môže byť prizvaná
na zasadnutia uvedeného výboru, keď s ňou výbor bude chcieť
prekonzultovať otázky spoločného záujmu, ktoré budú súčasťou
programu zasadnutia.

Článok 6
1.
Pri rozhodovaní o otázkach, v ktorých má Únia výlučnú
právomoc, uplatní Únia hlasovacie práva svojich členských
štátov podľa dohovoru.

Článok 8
Hlava V dohovoru sa uplatňuje na každý spor, ktorý vznikne
medzi zmluvnými stranami v súvislosti s výkladom, uplatňo
vaním alebo vykonávaním tejto dohody vrátane jej existencie,
platnosti a ukončenia.

Článok 9
Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom prvého mesiaca
nasledujúceho po podpise tejto dohody zmluvnými stranami.
Článok 34 ods. 2 dohovoru sa v tomto prípade neuplatňuje.

Článok 10
Táto dohoda zostáva v platnosti na dobu neurčitú.

Ak všetky zmluvné strany dohovoru, ktoré sú členskými štátmi
Únie, vypovedia dohovor, oznámenie o jeho vypovedaní, ako aj
o vypovedaní tejto dohody sa bude považovať za podané Úniou
v čase, keď posledný členský štát Únie, ktorý dohovor vypo
vedá, oznámi jeho vypovedanie podľa článku 41 dohovoru.

Článok 11
2.
Pri rozhodovaní o otázkach, v ktorých má Únia spoločnú
právomoc so svojimi členskými štátmi, hlasuje buď Únia, alebo
jej členské štáty.

3.
S výhradou článku 26 ods. 7 dohovoru má Únia počet
hlasov rovnajúci sa počtu hlasov jej členských štátov, ktoré sú aj
zmluvnými stranami dohovoru. Ak hlasuje Únia, jej členské
štáty nehlasujú.

4.
Únia v závislosti od okolností informuje iné zmluvné
strany dohovoru o každom uplatnení hlasovacích práv ustano
vených v odsekoch 1 až 3 na rozličné body programov valného
zhromaždenia a iných rokujúcich orgánov. Táto povinnosť sa
uplatňuje aj v prípade, ak sa rozhodnutia prijímajú formou
korešpondencie. Uvedené informácie sa poskytujú v dosta
točnom predstihu generálnemu tajomníkovi organizácie OTIF,
aby bolo možné rozoslať ich spolu s dokumentmi na zasadnutie
alebo aby sa mohlo prijať rozhodnutie formou korešpondencie.

Zmluvné stany dohovoru, ktoré nie sú členskými štátmi Únie
a ktoré uplatňujú príslušné právne predpisy Únie v dôsledku
svojich medzinárodných dohôd s Úniou, môžu so súhlasom
depozitára dohovoru podať individuálne vyhlásenia týkajúce sa
zachovania ich práv a povinností podľa dohôd s Úniou, doho
voru a súvisiacich predpisov.

Táto dohoda je vypracovaná v dvoch pôvodných vyhotove
niach, jedno vyhotovenie si ponechá organizácia OTIF a druhé
Únia, v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom,
fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom,
lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portu
galskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom,
švédskom a talianskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako
autentické. Nie je tým dotknutý článok 45 ods. 1 dohovoru.

NA DÔKAZ TOHO podpísaní splnomocnení zástupcovia, náležite
na tento účel oprávnení, podpísali túto dohodu.
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За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF)
Por la Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril (OTIF)
Za Mezivládní organizaci pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF)
For Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer (OTIF)
Für die Zwischenstaatliche Organisation für den internationalen Eisenbahnverkehr (OTIF)
Rahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevahelise Organisatsiooni (OTIF) nimel
Για το Διακυβερνητικό Οργανισμό Διεθνών Σιδηροδρομικών Μεταφορών (OTIF)
For the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF)
Pour l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF)
Per l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF)
Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijas (OTIF) vārdā –
Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinės organizacijos (OTIF) vardu
A Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezet (OTIF) részéről
Għall-Organizzazzjoni Intergovernattiva għat-Trasport Internazzjonali bil-Ferrovija (OTIF)
Voor de Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer (OTIF)
W imieniu Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami (OTIF)
Pela Organização Intergovernamental para os Transportes Internacionais Ferroviários (OTIF)
Pentru Organizația Interguvernamentală pentru Transporturile Internaționale Feroviare (OTIF)
Za Medzivládnu organizáciu pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF)
Za Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet (OTIF)
Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) puolesta
För Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (Otif)
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NARIADENIA
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 165/2013
z 22. februára 2013,
ktorým sa vopred stanovuje výška pomoci na súkromné skladovanie masla na rok 2013
EURÓPSKA KOMISIA,

(7)

Na uľahčenie vykonávania súčasného opatrenia pri
zohľadnení existujúcej praxe v členských štátoch by sa
pomoc mala vzťahovať len na výrobky, ktoré už boli
úplne uskladnené. Preto by sa mala zaviesť výnimka
z článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 826/2008.

(8)

Ak sú požadované informácie týkajúce sa podrobností
skladovania už zahrnuté v žiadosti o pomoc, je vhodné
v záujme zvýšenia administratívnej efektívnosti a zjedno
dušenia upustiť od požiadavky oznámiť tie isté infor
mácie po uzavretí zmluvy, ako sa stanovuje v článku
20 prvom odseku písm. a) nariadenia (ES) č. 826/2008.

(9)

Z dôvodu zjednodušenia a zvýšenia logistickej efektív
nosti by sa členským štátom malo povoliť upustiť od
požiadavky uvádzať na každej skladovanej jednotke
číslo zmluvy v prípade, ak sú čísla zmlúv zaznamenané
v skladovej evidencii.

(10)

V záujme zvýšenia administratívnej efektívnosti a zjedno
dušenia a vzhľadom na osobitnú situáciu v oblasti skla
dovania masla by sa mali kontroly stanovené v článku 36
ods. 6 nariadenia (ES) č. 826/2008 vykonať minimálne
v prípade polovice zmlúv. V dôsledku toho by sa mala
ustanoviť výnimka z uvedeného článku.

(11)

V nariadení Komisie (ES) č. 792/2009 z 31. augusta
2009, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá poskyto
vania informácií a predkladania dokumentov členskými
štátmi Komisii v rámci spoločnej organizácie trhov,
režimu priamych platieb, podpory poľnohospodárskych
výrobkov a režimov uplatniteľných na najvzdialenejšie
regióny a menšie ostrovy v Egejskom mori (3), sa stano
vujú spoločné pravidlá oznamovania informácií a predkla
dania dokumentov zo strany príslušných orgánov člen
ských štátov Komisii. Tieto pravidlá zahŕňajú najmä
povinnosť členských štátov využívať informačné systémy,
ktoré sprístupnila Komisia, a validovanie prístupových
práv orgánov alebo jednotlivcov na zasielanie oznámení.
V uvedenom nariadení sa navyše stanovujú spoločné
zásady, ktoré sa uplatňujú na informačné systémy

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra
2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych
trhov
a
o
osobitných
ustanoveniach
pre
určité
poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej
organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 43 písm. a) a d)
v spojení s jeho článkom 4,
keďže:
(1)

V článku 28 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa stanovuje
pomoc poskytovaná na súkromné skladovanie masla.

(2)

Z vývoja cien a zásob masla vyplýva, že na trhu vládne
nerovnováha, ktorú možno odstrániť alebo zmierniť
prostredníctvom sezónneho skladovania. S ohľadom na
súčasný stav na trhu je vhodné poskytnúť od 1. marca
2013 pomoc na súkromné skladovanie masla.

(3)

Nariadením Komisie (ES) č. 826/2008 z 20. augusta
2008, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá posky
tovania pomoci Spoločenstva na súkromné skladovanie
niektorých poľnohospodárskych produktov (2), sa stano
vili spoločné pravidlá vykonávania schémy pomoci na
súkromné skladovanie.

(4)

Podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 826/2008 sa pomoc
stanovená vopred má poskytnúť v súlade s podrobnými
pravidlami a podmienkami stanovenými v kapitole III
uvedeného nariadenia.

(5)

V súlade s článkom 29 nariadenia (ES) č. 1234/2007 by
sa pomoc mala stanoviť s prihliadnutím na náklady na
skladovanie a pravdepodobné trendy vo vývoji cien
čerstvého masla a masla zo zásob.

(6)

Je vhodné stanoviť pomoc na náklady na uskladnenie
a vyskladnenie dotknutých výrobkov a pomoc na
denné náklady na skladovanie v chladiarenských skladoch
a na financovanie.

(1) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 223, 21.8.2008, s. 3.

(3) Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3.
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s cieľom zaručiť autentickosť, integritu a čitateľnosť
dokumentov v priebehu času. Zabezpečuje sa ním aj
ochrana osobných údajov.
(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Podľa nariadenia (ES) č. 792/2009 sa musí povinnosť
využívať informačné systémy v súlade s uvedeným naria
dením stanoviť v nariadeniach, ktorými sa zriaďuje
povinnosť osobitného oznamovania.
V rámci vnútorných pracovných postupov a vzťahov
s orgánmi zúčastnenými na spoločnej poľnohospodárskej
politike Komisia vypracovala informačný systém, ktorý
umožňuje elektronické spravovanie dokumentov a postu
pov.
Povinnosti oznamovania v prípade súkromného sklado
vania masla možno splniť prostredníctvom uvedeného
systému v súlade s nariadením č. (ES) 792/2009, a to
najmä povinnosti stanovené v článku 35 nariadenia (ES)
č. 826/2008.
Z dôvodu jasnosti by účinnosť tohto nariadenia mala
skončiť posledným dňom stanoveným na ukončenie
zmluvného skladovania.
Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so
stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu
poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:
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3.
Členské štáty môžu upustiť od požiadavky uvedenej
v článku 22 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 826/2008
uvádzať číslo zmluvy v prípade, že sa vedúci skladu zaviaže
zaznamenať číslo zmluvy do evidencie uvedenej v bode III
prílohy I k uvedenému nariadeniu.
4.
Odchylne od článku 36 ods. 6 nariadenia (ES) č. 826/2008
príslušný orgán zodpovedný za kontrolu vykoná ku koncu
obdobia zmluvného skladovania kontrolu hmotnosti a identifi
kačných údajov skladovaného masla metódou odberu vzoriek
minimálne v prípade polovice zmlúv, a to počas celého obdobia
vyskladňovania trvajúceho od augusta 2013 do februára 2014.
Článok 4
1.

Pomoc na výrobky uvedené v článku 1 je:

— 14,88 EUR na tonu skladovaného výrobku v prípade
fixných nákladov na skladovanie,
— 0,25 EUR na tonu skladovaného výrobku na deň v prípade
zmluvného skladovania.
2.
Zmluvné skladovanie sa začína 1. marcom a končí
15. augustom 2013. Vyskladnenie sa môže začať najskôr
16. augustom 2013. Zmluvné skladovanie sa končí dňom pred
chádzajúcim dňu vyskladnenia alebo najneskôr posledným
februárovým dňom roka nasledujúceho po uskladnení.
3.
Pomoc sa môže poskytnúť len v prípade, ak obdobie
zmluvného skladovania trvá 90 až 210 dní.

Článok 1
1.
V tomto nariadení sa stanovuje pomoc na súkromné skla
dovanie soleného a nesoleného masla, ako sa uvádza v článku
28 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007, v prípade zmlúv
uzavretých od 1. marca 2013.
2.
Ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak, uplatňuje sa
nariadenie (ES) č. 826/2008.
Článok 2
Jednotkou množstva uvedenou v článku 16 ods. 2 písm. c)
nariadenia (ES) č. 826/2008 je „skladovaná dávka“, ktorá zodpo
vedá množstvu výrobku, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie,
ktoré váži aspoň jednu tonu a je homogénneho zloženia
a kvality, vyrobené v jednom závode, uskladnené v jednom
sklade v jeden deň.

Článok 5
1.

Členské štáty oznámia Komisii:

a) do každého utorka za predchádzajúci týždeň množstvá, na
ktoré boli uzatvorené zmluvy, ako aj množstvá výrobkov, na
ktoré boli predložené žiadosti o uzatvorenie zmlúv, ako sa
vyžaduje v článku 35 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES)
č. 826/2008;
b) najneskôr na konci každého mesiaca za predchádzajúci
mesiac informácie o zásobách vyžadované podľa článku
35 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 826/2008.
2.
Oznámenia uvedené v odseku 1 sa podávajú podľa naria
denia (ES) č. 792/2009.

Článok 3
1.
Odchylne od článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 826/2008
sa žiadosti vzťahujú len na výrobky, ktoré už boli úplne usklad
nené.
2.
Článok 20 prvý odsek písm. a) nariadenia (ES) č. 826/2008
sa neuplatňuje.

Článok 6
Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Jeho účinnosť sa končí 28. februára 2014.

23.2.2013
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Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Bruseli 22. februára 2013
Za Komisiu
predseda
José Manuel BARROSO
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 166/2013
z 22. februára 2013,
ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov
ovocia a zeleniny
ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz
z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené
v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný
deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho naria
denia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé
každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nado
budnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vest
níku Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra
2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych
trhov
a
o
osobitných
ustanoveniach
pre
určité
poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej
organizácii trhov) (1),

(2)

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ)
č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné
pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007,
pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia
a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

keďže:
(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade
s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných
obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe

Článok 1
Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonáva
cieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe
k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia
v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Bruseli 22. februára 2013
Za Komisiu
v mene predsedu
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka

(1) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.

23.2.2013
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PRÍLOHA
Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
(EUR/100 kg)
Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

0702 00 00

IL
MA
TN
TR
ZZ

87,0
68,4
86,1
95,9
84,4

0707 00 05

EG
MA
TR
ZZ

191,6
170,1
164,2
175,3

0709 91 00

EG
ZZ

72,9
72,9

0709 93 10

MA
TR
ZZ

43,4
120,8
82,1

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

48,2
71,4
60,5
56,2
60,8
59,4

0805 20 10

IL
MA
ZZ

129,1
108,9
119,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

EG
IL
KR
MA
TR
ZZ

57,7
140,5
134,8
128,5
77,3
107,8

0805 50 10

TR
ZZ

54,4
54,4

0808 10 80

CN
MK
US
ZZ

82,6
31,3
172,4
95,4

0808 30 90

AR
CL
CN
TR
US
ZA
ZZ

139,5
176,6
84,0
67,9
187,5
111,0
127,8

Paušálna dovozná hodnota

(1) Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného
pôvodu“.
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ROZHODNUTIA
VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE
z 21. februára 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/777/ES, pokiaľ ide o zápis Brazílie do zoznamu tretích
krajín a ich častí, z ktorých je povolené dovážať sušené mäso a pasterizované mäsové produkty do
Únie
[oznámené pod číslom C(2013) 899]
(Text s významom pre EHP)

(2013/104/EÚ)
EURÓPSKA KOMISIA,

(3)

Brazílske regióny, z ktorých je povolené uvádzať na trh
Únie produkty získané z mäsa domáceho hovädzieho
dobytka, ktoré bolo opracované špecifickým spôsobom,
sa v súčasnosti nachádzajú na zozname v časti 2 prílohy
II k rozhodnutiu 2007/777/ES.

(4)

Pokiaľ ide o tieto regióny, Brazília požiadala Komisiu aj
o povolenie dovozu sušeného mäsa získaného z mäsa
domáceho hovädzieho dobytka, ktoré bolo podrobené
vhodnému špecifickému opracovaniu, a ktoré pochádza
z týchto regiónov.

(5)

Vzhľadom na zdravotný stav zvierat v spomínaných
brazílskych regiónoch, ktorý bol Komisii preukázaný, je
vhodné povoliť dovoz sušeného mäsa získaného z mäsa
domáceho hovädzieho dobytka, ktoré bolo podrobené
vhodnému špecifickému opracovaniu „E“ alebo „F“ stano
venému v časti 4 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES,
z uvedených regiónov do Únie.

(6)

Rozhodnutie 2007/777/ES by sa preto malo zodpoveda
júcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so
stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec
a zdravie zvierat,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra
2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi
produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živo
číšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (1),
a najmä na úvodnú vetu jej článku 8, článok 8 bod 1 prvý
pododsek a článok 8 bod. 4,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 2007/777/ES z 29. novembra
2007, ktorým sa ustanovujú veterinárne a zdravotné
podmienky a vzorové osvedčenia na dovoz určitých
mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov
a čriev z tretích krajín určených na ľudskú spotrebu
a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2005/432/ES (2), sa
stanovuje zoznam tretích krajín alebo ich častí, z ktorých
je povolené uvádzať mäsové výrobky a opracované
žalúdky, mechúre a črevá na trh Únie, a takisto spôsoby
opracovania, ktoré sa vyžadujú na kontrolu rizík pre
zdravie zvierat súvisiacich s takýmto uvádzaním.

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:
(2)

V časti 3 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES sa stano
vuje zoznam tretích krajín alebo ich častí, z ktorých je
povolené dovážať sušené mäso a pasterizované mäsové
produkty do Únie.

„BR

Brazília BR-2

(1) Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.
(2) Ú. v. EÚ L 312, 30.11.2007, s. 49.

E alebo
F

XXX

XXX

XXX

Článok 1
Do časti 3 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES sa za zápis
týkajúci sa Argentíny dopĺňa tento zápis týkajúci sa Brazílie:

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX“
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Článok 2
Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 21. februára 2013
Za Komisiu
Tonio BORG

člen Komisie
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IV
(Akty prijaté pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome)

ODPORÚČANIE KOMISIE
z 9. októbra 2009
o mobilizácii informačných a komunikačných technológií na uľahčenie prechodu na energeticky
účinné nízkouhlíkové hospodárstvo
(2013/105/ES)
spotrebu energie v EÚ o 20 % povedie k značným
úsporám nákladov a bude prínosom aj pre životné
prostredie.

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
a najmä na jej článok 211,

(5)

V januári 2008 Komisia prijala oznámenie 20 20 do roku
2020: Zmena klímy – príležitosť pre Európu, v ktorom sa
navrhuje rozsiahly balík konkrétnych návrhov a pouka
zuje sa na to, že schválené ciele v oblasti zmeny klímy sú
technicky a hospodársky uskutočniteľné a tisíckam
európskych spoločností ponúkajú jedinečnú obchodnú
príležitosť (4). Európska rada (5) a Európsky parlament
schválili tieto návrhy v decembri 2008.

(6)

V máji 2008 Komisia prijala oznámenie s názvom Zlep
šenie energetickej účinnosti prostredníctvom informačných
a komunikačných technológií (6), v ktorom vyzdvihla poten
ciál informačných a komunikačných technológií (IKT)
poskytovať nákladovo efektívne prostriedky zvyšovania
energetickej účinnosti v rámci ďalších priemyselných
odvetví a širšej občianskej spoločnosti.

(7)

V júli 2008 Komisia prijala oznámenie o akčnom pláne pre
trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu a trvalo udržateľnú prie
myselnú politiku (7), ktoré obsahuje návrhy na zlepšovanie
environmentálneho správania výrobkov počas ich život
ného cyklu, ako aj na zvýšenie dopytu po udržateľnejších
tovaroch pri súčasnom podnecovaní odvetví priemyslu
v EÚ využívať príležitosti na inovácie.

(8)

Na základe akčného plánu pre trvalo udržateľnú spotrebu
a výrobu a trvalo udržateľnú priemyselnú politiku a súvi
siaceho mandátu v oznámení Integrovaná politika produk
tov: Rozvoj environmentálneho prístupu k životnému cyklu (8)
Komisia vypracováva prostredníctvom spoločného
výskumného centra príručku (9) o kvantifikácii a analyzo
vaní environmentálneho vplyvu výrobkov a procesov
počas ich životného cyklu vrátane emisií uhlíka a energe
tickej účinnosti.

keďže:
(1)

(2)

(3)

(4)

Európsky parlament a Rada prijali v apríli 2006 smernicu
o energetickej účinnosti konečného využitia energie
a energetických službách (1), ktorou sa ustanovil rámec
opatrení na využitie potenciálu usporiť energiu v odvet
viach konečného využitia energie nezahrnutých do
systému na obchodovanie s emisiami (ETS).
Vnútroštátne akčné plány pre energetickú účinnosť poža
dované v smernici 2006/32/ES zohrávajú kľúčovú úlohu
pri plánovaní vnútroštátnych opatrení v otázke energe
tickej účinnosti (s výnimkou ETS), ako aj pri predkladaní
správ o ich vykonávaní. Viacero členských štátov EÚ vo
svojich prvých akčných plánoch naznačilo, že sa plánuje
zaoberať otázkou potenciálu IKT v oblasti úspor ener
gie (2).
V októbri 2006 Komisia prijala oznámenie s názvom
Akčný plán pre energetickú účinnosť: Využitie potenciálu (3),
v ktorom sa zdôrazňuje potreba odkloniť sa od základnej
koncepcie a zmeniť modely správania sa našich spoloč
ností v záujme nižšej spotreby energie pri zachovaní
našej kvality života.
Európska rada na svojom zasadnutí v marci 2007
následne podporila cieľ dosiahnuť 20 % úspory v spotrebe
energie v EÚ v porovnaní s predpoveďami na rok 2020,
ako aj cieľ znížiť do roku 2020 emisie skleníkových
plynov o 20 %. Európska rada takisto zdôraznila potrebu
rozvíjať udržateľnú politiku EÚ v oblasti klímy a energe
tiky pri uznaní vzájomnej prepojenosti spotreby energie
a emisií uhlíka. Očakáva sa, že využitie potenciálu znížiť

(1) Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 64.
(2) Tak ako sa uvádza v syntéze celkového posúdenia všetkých 27
vnútroštátnych akčných plánov pre energetickú účinnosť požadova
ných v smernici 2006/32/ES, „Spoločný pokrok v oblasti úspor
energie“, SEK(2009) 889 v konečnom znení.
(3) KOM(2006) 545.

(4) KOM(2008) 30.
(5) Závery zasadnutia Európskej rady z 11. a 12. decembra 2008 –
Závery predsedníctva, 17271/1/08 REV 1, 13. februára 2009.
(6) KOM(2008) 241.
(7) KOM(2008) 397.
(8) KOM(2003) 302.
(9) Medzinárodná príručka k systému referenčných údajov o životnom
cykle (ILCD) a podporná sieť údajov. http://lct.jrc.ec.europa.eu/eplca/
deliverables/international-reference-life-cycle-data-system-ilcdhandbook.
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V novembri 2008 Komisia prijala Plán hospodárskej
obnovy Európy (1) v záujme rýchlejšieho oživenia hospo
dárskeho rastu, pričom zdôraznila bezprostrednú potrebu
investovať do oblasti energetickej účinnosti a ekologic
kých technológií. Na vykonávanie tohto plánu navrhla
Komisia vo svojom oznámení Investície do budúcej Euró
py (2) balík opatrení s cieľom nasmerovať finančnú
pomoc do energetických sústav a sietí s vysokorý
chlostným širokopásmovým pripojením.

(10)

Ako súčasť Plánu hospodárskej obnovy Európy podnietila
Komisia vznik verejno-súkromných partnerstiev, cieľom
ktorých je ďalej rozvíjať ekologické technológie a inteli
gentné energetické infraštruktúry v odvetviach budov,
výroby a dopravy. Ide o iniciatívy: Energeticky účinné
budovy, Továrne budúcnosti a Ekologické vozidlá.

(11)

V decembri 2008 Komisia ako súčasť iniciatívy Ekolo
gická doprava prijala Akčný plán na zavádzanie inteli
gentných dopravných systémov (IDS) v Európe, ako aj
sprievodný návrh smernice, ktorou sa ustanovuje rámec
na zavedenie inteligentných dopravných systémov
v oblasti cestnej dopravy a na koordináciu s inými
druhmi dopravy (3). Komisia navrhla osobitné opatrenia
na urýchlenie zavádzania IDS s cieľom zvýšiť energetickú
účinnosť dopravných systémov.

(12)

(13)

Na spotrebu energie pri využívaní zariadení a služieb IKT
pripadá približne 8 % elektrickej energie v EÚ a približne
2 % emisií uhlíka (4). V smernici Európskeho parlamentu
a Rady 2005/32/ES zo 6. júla 2005 o vytvorení rámca
na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využí
vajúcich energiu (5) sa ustanovujú pravidlá platné pre celú
EÚ, pokiaľ ide o uvádzanie výrobkov využívajúcich
energiu na trh (vrátane výrobkov z oblasti IKT) a ich
energetickú účinnosť a environmentálne správanie počas
celého životného cyklu. Smernica takisto ponúka príleži
tosti na navrhovanie dobrovoľných iniciatív z podnetu
priemyslu.

Komisia vo svojom oznámení o mobilizácii informačných
a komunikačných technológií na uľahčenie prechodu na ener
geticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvo (6) vyzdvihla zatiaľ
nevyužitý potenciál odvetvia IKT, pokiaľ ide o jeho
zameranie na systematické zlepšovanie jeho vlastných
procesov vrátane prevádzky, výroby, poskytovania
služieb a riadenia dodávateľského reťazca.

(1) KOM(2008) 800 v konečnom znení, Plán hospodárskej obnovy
Európy.
(2) KOM(2009) 36.
(3) KOM(2008) 886, Akčný plán zavádzania inteligentných dopravných
systémov v Európe a KOM(2008) 887, návrh smernice, ktorou sa
ustanovuje rámec na zavedenie inteligentných dopravných systémov
v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy.
(4) Štúdia spoločnosti Bio Intelligence „Impacts of Information and
Communication Technologies on Energy Efficiency“ (Vplyv infor
mačných a komunikačných technológií na energetickú účinnosť).
(5) Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2005, s. 29.
(6) KOM(2009) 111 v konečnom znení.
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(14)

Výsledky verejnej konzultácie (7) zverejnené v septembri
2009 potvrdili, že jednotlivé spoločnosti uplatňujú
v súčasnosti rozdielne stratégie v úsilí zlepšiť svoju ener
getickú hospodárnosť a environmentálne správanie.
Koordinovaným prístupom by sa viac zviditeľnili príleži
tosti, lepšie zamerali investície, zabezpečil by sa hospo
dársky prospech pre odvetvie ako celok a uľahčilo by sa
aj dosahovanie cieľov v oblasti energetickej účinnosti.

(15)

Najvýznamnejšiu úlohu zohráva stanovenie ambicióz
nych cieľov v odvetví IKT v záujme zlepšenia energetickej
hospodárnosti a environmentálneho správania jeho
procesov. Pokrok pri dosahovaní takýchto cieľov by
malo byť možné zmerať a overiť. Keďže sú k dispozícii
spoľahlivejšie východiskové údaje, ciele by sa mali aktua
lizovať. Zástupcovia odvetvia IKT prejavili záujem o zalo
ženie fóra IKT pre energetickú účinnosť, v rámci ktorého
by sa prijal a vykonával rámec pre meranie energetickej
a uhlíkovej stopy odvetvia, stanovovali by sa ciele
a hodnotil by sa pokrok na základe referenčného porov
návania.

(16)

Na účely tohto odporúčania sa pojem odvetvie IKT vzťa
huje na odvetvia výroby IKT, odvetvia obchodu IKT
a odvetvia služieb IKT tak, ako ich vymedzila Organizácia
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (8).

(17)

Podľa odhadov by zlepšenia v ďalších odvetviach umož
nené prostredníctvom IKT mohli do roku 2020 viesť
k úsporám približne 15 % z celkového množstva emisií
uhlíka (9). Očakáva sa, že značné zvýšenie energetickej
účinnosti prostredníctvom IKT by bolo možné dosiahnuť
v krátkodobom horizonte v odvetviach budov a výstavby,
dopravy a logistiky a konečného využitia energie.

(18)

Odvetvie IKT by mohlo poskytnúť nástroje simulácie,
modelovania, analýzy, monitorovania a vizualizácie.
Tieto nástroje majú kľúčový význam z hľadiska
uľahčenia celkovej koncepcie navrhovania a prevádzky
budov, v ktorej by sa zohľadnili mnohé faktory ovplyv
ňujúce dopyt po energii. Investície sú však obmedzené
z dôvodu absencie celoodvetvových spoľahlivých a trans
parentných prostriedkov kvantifikácie a sledovania úspor
energie a nákladov za určitý čas, ktoré by v ideálnom
prípade tvorili základ stratégií a nástrojov v oblasti
koncepčných riešení.

(19)

Odvetvia dopravy a logistiky sú z veľkej časti závislé od
využívania IKT na fungovanie a optimalizáciu svojej
celkovej prevádzky, a to najmä pokiaľ ide o požiadavky
prepravy a skladovania. Sú preto v dobrej pozícii, aby
prevzali vedúcu úlohu pri optimalizácii energetickej
a uhlíkovej stopy svojich služieb a pri poskytovaní
príslušných informácií zákazníkom.

(7) Verejná konzultácia o informačných a komunikačných technoló
giách pre nízkouhlíkovú spoločnosť, 30. marca až 14. júna 2009.
(8) Príručka OECD k hodnoteniu informačnej spoločnosti (OECD Guide
to Measuring the Information Society), rev. júl 2009, www.oecd.org/
sti/measuring-infoeconomy/guide.
(9) SMART 2020: Umožnenie nízkouhlíkového hospodárstva v infor
mačnom veku (Enabling the low carbon economy in the informa
tion age), správa skupiny pre problematiku klímy vypracovaná
v rámci Celosvetovej iniciatívy pre elektronickú udržateľnosť.
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(20)

V odvetviach budov a výstavby i dopravy a logistiky sa
už určila potreba vypracovať porovnateľné metodiky na
meranie energetickej hospodárnosti a emisií uhlíka
a začala sa už vyvíjať príslušná aktivita. Spoločné meto
diky by mali poskytovať spoľahlivé údaje a základ, na
ktorom možno rozvíjať nástroje IKT.

(21)

Partnerstvami medzi odvetviami by sa mohol urýchliť
vývoj a rozsiahle zavádzanie riešení založených na IKT
na účely monitorovania, riadenia a merania spotreby
energie a emisií uhlíka pri činnostiach využívajúcich ener
giu, čo by pomohlo pri budovaní spoľahlivého základu
na prijímanie rozhodnutí o úsporách energie a znižovaní
emisií.

(22)

(23)

(24)

(25)

Inteligentné meranie spotreby umožňuje zabezpečenie
toku informácií v reálnom čase a použitie nových regu
lačných obvodov, čím sa umožní lepšie riadenie a regu
lácia energie a ovplyvní konečná spotreba energie spot
rebiteľmi, a to najmä v prípade, ak je meranie doplnené
informatívnym vyúčtovaním spotreby. Niekoľko člen
ských štátov už uložilo zákonnú povinnosť zaviesť inte
ligentné meranie spotreby, alebo túto možnosť zvažuje.
Spojené úsilie členských štátov pri stanovovaní minimál
nych funkčných špecifikácií inteligentných meracích
zariadení by pomohlo predchádzať technickým prekáž
kam, zabezpečilo by interoperabilitu a umožnilo by zavá
dzanie inovačných aplikácií založených na IKT v záujme
riadenia konečného využitia energie.
Inteligentné meranie spotreby a inteligentné sústavy sú
významnými prostriedkami maximalizácie úspor energie
v budovách, rozsiahleho zavádzania elektrických vozidiel,
účinných dodávok a distribúcie energie, ako aj integrácie
obnoviteľných zdrojov energie. Vďaka aplikáciám a služ
bám, ktoré takýto vývoj prinesie, vzniknú pravdepo
dobne nové odvetvia hospodárskej činnosti zahŕňajúcej
aktérov z odvetvia energetiky a IKT. Podmienky priaznivé
pre vznik nových trhov by sa mali zohľadňovať v rámci
pilotných schém a iných skúšobných iniciatív.
Na účely tohto odporúčania by sa dematerializáciou IKT
malo rozumieť znižovanie potreby materiálnych zaria
dení, o ktoré sa opiera poskytovanie elektronických
služieb. Dematerializácia má osobitný význam z pohľadu
verejného obstarávania v oblasti IKT. Možno ju
dosiahnuť optimalizáciou využívania existujúcich mate
riálnych zdrojov a konfiguráciou systémov IKT, ako aj
tým, že sa zabezpečí, aby rozšíreniam alebo inováciám
existujúcich systémov nebránili zmluvné či technické
obmedzenia.
Na všetkých vládnych úrovniach existuje ochota zapojiť
sa do aktivít zameraných na zvyšovanie energetickej
účinnosti a znižovanie emisií uhlíka, dôkazom čoho sú
výsledky verejnej konzultácie uvedené v odôvodnení 14.
Úloha IKT pri dosahovaní týchto cieľov je takisto jadrom
prebiehajúcich iniciatív verejných orgánov v celej Európe.
Účinná spolupráca medzi vnútroštátnymi, regionálnymi
a miestnymi orgánmi štátnej správy v členských štátoch
je potrebná z hľadiska zaistenia súdržnosti opatrení,
využívania ich pozitívnej synergie a vytvárania jednot
ného súboru poznatkov na základe spoločného využí
vania získaných skúseností.
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(26)

Podľa odhadov by rozsiahlejšie využívanie aplikácií,
akými sú napríklad verejné služby a aplikácie on-line,
ako aj vyspelých technológií spolupráce mohlo do roku
2020 ušetriť aspoň 1 až 2 % celkovej spotreby energie
v celosvetovom meradle (1). Ak chce EÚ dosiahnuť
rozsiahle úspory, bude musieť zaviesť infraštruktúru pre
širokopásmové pripojenie v celej Európe.

(27)

Samostatná činnosť na úrovni jednotlivých organizácií či
skupín zainteresovaných strán nemôže byť účinná.
Spojené úsilie mnohých organizácií z verejného aj
súkromného sektora (vrátane partnerstiev na úrovni
miest a regiónov) môže priniesť systematickú zmenu
v celej spoločnosti. Komisia chce navyše v záujme zvyšo
vania energetickej účinnosti podporovať výmenu
najlepšej praxe, pokiaľ ide o uplatňovanie riešení IKT.

(28)

Ak sa má dosiahnuť skutočný pokrok, je potrebná
aktívna účasť na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej
úrovni. Tvorcovia politiky na vnútroštátnej, regionálnej
a miestnej úrovni v členských štátoch by preto mali
potvrdiť svoj bezpodmienečný záväzok uľahčovať včasné
vykonávanie opatrení ustanovených v tomto odporúčaní,

TÝMTO ODPORÚČA, aby sa zástupcovia odvetvia informačných
a komunikačných technológií,

s cieľom obmedziť jeho rastúci podiel na množstve globálnych
emisií uhlíka a posilniť potenciál informačných a komunikač
ných technológií (IKT) zohrávať ústrednú a významnú úlohu pri
prechode na energeticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvo,
1) zaviazali postupne znižovať emisie uhlíka spôsobom, ktorý
by viedol k merateľnému a overiteľnému znižovaniu ener
getickej intenzity a emisií uhlíka pri všetkých procesoch
zahrnutých do výroby, prepravy a predaja zariadení
a komponentov IKT;
2) prostredníctvom svojich odvetvových združení zapájali do
procesu, ktorý má podnietiť Európska komisia s cieľom:
a) vypracovať rámec na meranie jeho energetickej hospodár
nosti a environmentálneho správania, na účely ktorého
má do roku 2010 toto odvetvie poskytnúť východiskové
údaje;
b) na tento účel do roku 2011 prijať a uplatňovať spoločné
metodiky;
c) do roku 2011 stanoviť ciele energetickej účinnosti, ktoré
majú do roku 2015 presiahnuť ciele EÚ na rok 2020;
d) do troch mesiacov od prijatia tohto odporúčania vypra
covať plán, potom výročné správy;
(1) SMART 2020: Umožnenie nízkouhlíkového hospodárstva v infor
mačnom veku (Enabling the low carbon economy in the informa
tion age), správa skupiny pre problematiku klímy vypracovaná
v rámci Celosvetovej iniciatívy pre elektronickú udržateľnosť.
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3) spolupracovali s Európskou komisiou a inými príslušnými
verejnými orgánmi a medzinárodnými organizáciami
v záujme vypracovania rámca pre audity a overovanie,
vďaka ktorému sa bude môcť posúdiť, či a akým spôsobom
jednotlivé spoločnosti plnia ciele znižovania energetickej
intenzity a emisií uhlíka;
4) v úzkej spolupráci so zástupcami odvetvia budov a výstavby
určovali riešenia IKT na zlepšenie energetickej hospodárnosti
a environmentálneho správania nových a existujúcich budov,
ako aj stavebných a renovačných postupov, a to v záujme
vypracovania spoločného plánu rozsiahleho uplatňovania
takýchto riešení;
5) v úzkej spolupráci so zástupcami odvetvia budov a výstavby
odstraňovali prekážky rozsiahlejšieho využívania nástrojov
modelovania a simulácie v oblasti IKT, ako aj iných relevant
ných aplikácií, ktoré uľahčujú a napomáhajú dosahovanie
súladu s príslušnými regulačnými režimami v oblasti hospo
dárnosti budov;
6) v úzkej spolupráci so zástupcami odvetvia dopravy a logistiky
určovali riešenia IKT na zlepšenie energetickej hospodárnosti
a environmentálneho správania svojich služieb, a to v záujme
vypracovania spoločného plánu rozsiahleho uplatňovania
takýchto riešení, v koordinácii s činnosťou vykonávanou
v rámci akčného plánu IDS;
7) v úzkej spolupráci so zástupcami odvetvia dopravy a logistiky
vypracovali systematický rámec na poskytovanie súhrnných,
porovnateľných a spoľahlivých údajov o spotrebe energie
a množstve emisií uhlíka pri prevádzke a poskytovaní
nákladných a prepravných služieb všetkým potenciálnym
používateľom;
TÝMTO ODPORÚČA, ABY ČLENSKÉ ŠTÁTY:

v záujme zaistenia úplného súladu politík v oblasti IKT s vnútro
štátnymi, miestnymi a regionálnymi koncepciami prechodu na
energeticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvo
8)

prostredníctvom svojich príslušných vnútroštátnych orgá
nov:
a) najneskôr do konca roku 2010 dosiahli dohodu
o spoločných minimálnych funkčných špecifikáciách
inteligentného merania spotreby, vďaka ktorému získajú
spotrebitelia lepšie informácie o svojej spotrebe energie
a budú ju schopní lepšie riadiť;
b) najneskôr do konca roku 2012 stanovili racionálny
časový rámec na zavedenie inteligentného merania
spotreby;

9)

prijali a uplatňovali postupy verejného obstarávania, vďaka
ktorým sa zvyšuje sila dopytu verejného sektora na účely
podpory dematerializácie tovarov a služieb IKT;
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10) na všetkých úrovniach administratívy uľahčovali využívanie
príslušných nástrojov IKT v záujme lepšieho chápania
dôsledkov rôznych politík a predchádzania negatívnym
vedľajším účinkom ich vzájomného pôsobenia;
11) podporovali využívanie nástrojov simulácie a modelovania
spotreby energie v rámci vzdelávania a odbornej prípravy
odborníkov v kľúčových odvetviach, a to najmä v prípade:
a) architektov, staviteľov a inštalatérov;
b) audítorov v oblasti energetiky;
c) logistiky a nákladnej či osobnej prepravy;
d) verejných služieb, plánovania a politických funkcií;
12) prostredníctvom svojich vnútroštátnych, regionálnych
a miestnych orgánov uplatňovali a v prípade potreby
modernizovali stratégie zavádzania spoľahlivej infraštruk
túry s vysokorýchlostným širokopásmovým pripojením
v záujme uľahčenia monitorovania a riadenia spotreby
a distribúcie a produkcie energie vrátane energie z obnovi
teľných zdrojov, ako aj stratégie zavádzania systémov ako
inteligentné meranie spotreby, inteligentné sústavy a inteli
gentné mestá v rámci celých spoločenstiev;
13) okrem plnenia svojich záväzkov uvedených v článku 3 ods.
11 a prílohe I bode 2 smernice 2009/72/ES o vnútornom
trhu s elektrinou (1) zapájali do rozsiahlych pilotných
projektov a demonštračných aktivít inteligentného merania
spotreby a inteligentných sústav aj všetky relevantné zain
teresované strany, a to s cieľom dosiahnuť dohodu o požia
davkách na zavádzanie budúcich inovácií umožnených
prostredníctvom IKT;
14) prostredníctvom svojich vnútroštátnych, regionálnych
a miestnych orgánov využívali otvorené digitálne platformy
s cieľom uľahčiť integrovanú koncepciu územného pláno
vania a poskytovania verejných služieb a podporiť spoločné
využívanie poznatkov a súborov najlepšej praxe, ako aj
udržiavanie ľahko dostupných informačných archívov;
15) prostredníctvom svojich vnútroštátnych, regionálnych
a miestnych orgánov ponúkali príležitosti na kreatívne
formy spolupráce a riešenia problémov na úrovni spoločen
stva prostredníctvom výziev na prejavenie záujmu, súťaží
a v prípade, že to bude možné, aj zabezpečením otvore
ného prístupu k celej škále verejných digitálnych zdrojov
a k verejným údajom;
16) prostredníctvom svojich vnútroštátnych, regionálnych
a miestnych orgánov rozšírili prínosy vyplývajúce z nahrá
dzania administratívnych postupov off-line aplikáciami
a službami on-line, vďaka ktorým sa zvyšuje energetická
účinnosť, na všetky segmenty svojich spoločenstiev;
(1) Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 55.
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TÝMTO VYZÝVA členské štáty:

aby informovali Komisiu o opatreniach prijatých v reakcii na toto oznámenie do 12 mesiacov odo dňa
uverejnenia tohto oznámenia a potom raz za rok.

V Bruseli 9. októbra 2009
Za Komisiu
Viviane REDING

členka Komisie

Predplatné na rok 2013 (bez DPH, vrátane poštovného)
Úradný vestník EÚ, séria L + C, len tlačené vydanie

22 úradných jazykov EÚ

1 300 EUR ročne

Úradný vestník EÚ, séria L + C, tlačené vydanie + ročné DVD

22 úradných jazykov EÚ

1 420 EUR ročne

Úradný vestník EÚ, séria L, len tlačené vydanie

22 úradných jazykov EÚ

910 EUR ročne

Úradný vestník EÚ, séria L + C, mesačné (súhrnné) DVD

22 úradných jazykov EÚ

100 EUR ročne

Dodatok k úradnému vestníku (séria S), Verejné obstarávanie
a výberové konania, DVD, jedno vydanie za týždeň

viacjazyčné: 23 úradných
jazykov EÚ

200 EUR ročne

Úradný vestník EÚ, séria C – konkurzy

jazyk(-y), v ktorom(-ých) sa
konajú konkurzy

50 EUR ročne

Úradný vestník Európskej únie, ktorý vychádza vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie, si možno predplatiť
v ktoromkoľvek z 22 jazykových znení. Zahŕňa sériu L (Právne predpisy) a C (Informácie a oznámenia).
Každé jazykové znenie má samostatné predplatné.
V súlade s nariadením Rady (ES) č. 920/2005 uverejneným v úradnom vestníku L 156 z 18. júna 2005
a ustanovujúcim, že inštitúcie Európskej únie nie sú viazané povinnosťou vyhotovovať všetky právne akty
v írskom jazyku a uverejňovať ich v tomto jazyku, sa úradné vestníky uverejnené v írskom jazyku predávajú
osobitne.
Predplatné na dodatok k úradnému vestníku (séria S – Verejné obstarávanie a výberové konania) zahŕňa všetkých
23 úradných jazykových znení na jednom viacjazyčnom DVD.
Predplatitelia Úradného vestníka Európskej únie môžu získať na základe žiadosti rôzne prílohy k úradnému
vestníku. O vydaní týchto príloh budú informovaní prostredníctvom oznamov pre čitateľov, ktoré sa vkladajú do
Úradného vestníka Európskej únie.

Predaj a predplatné
Rozličné platené publikácie, rovnako ako aj Úradný vestník Európskej únie, si možno predplatiť a získať
u obchodných distribútorov. Zoznam obchodných distribútorov možno nájsť na tejto internetovej adrese:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_sk.htm.

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) poskytuje priamy a bezplatný prístup k právu Európskej únie.
Na stránke možno prehliadať Úradný vestník Európskej únie, ako aj zmluvy, právne predpisy, judikatúru a návrhy právnych aktov.
Viac sa dozviete na stránke: http://europa.eu.
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