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II
(Nelegislatívne akty)

MEDZINÁRODNÉ DOHODY
ROZHODNUTIE RADY
z 22. októbra 2013
o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Arménskou republikou o zjednodušení vydávania víz
(2013/628/EÚ)
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na
jej článok 77 ods. 2 písm. a) v spojení s článkom 218 ods. 6
druhým pododsekom písm. a),

(5)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení
Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii
a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezú
častňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané
ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,
so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

Článok 1

keďže:
(1)

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Komisia 17. decembra 2012 v súlade s rozhodnutím
Rady 2013/2/EÚ (1) podpísala Dohodu medzi Európskou
úniou a Arménskom o zjednodušení vydávania víz (ďalej
len „dohoda“) s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu
dátumu.

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda medzi Európskou
úniou a Arménskou republikou o zjednodušení vydávania víz.
Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.
Článok 2

(2)

Dohoda by sa mala schváliť.

(3)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengen
ského acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo nezúčast
ňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES
z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať
sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (2).
Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí,
nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

Predseda Rady v mene Únie vykoná oznámenie podľa článku
14 ods. 1 dohody (4).

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengen
ského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade
s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002
o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustano
veniach schengenského acquis (3). Írsko sa preto nezúčast
ňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha
jeho uplatňovaniu.

V Luxemburgu 22. októbra 2013

(4)

(1) Ú. v. EÚ L 3, 8.1.2013, s. 1.
(2) Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.
(3) Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

Článok 3
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Za Radu
predseda
L. LINKEVIČIUS

(4) Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekreta
riát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.
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DOHODA
medzi Európskou úniou a Arménskou republikou o zjednodušení vydávania víz
EURÓPSKA ÚNIA, ďalej len „Únia“,
a
ARMÉNSKA REPUBLIKA, ďalej len „Arménsko“,
ďalej len „zmluvné strany“,
ŽELAJÚC SI rozvíjať medziľudské vzťahy ako dôležitú podmienku trvalého rozvoja hospodárskych, humanitárnych,
kultúrnych, vedeckých a iných vzťahov zjednodušením vydávania víz občanom Arménska,
BERÚC DO ÚVAHY Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Armén
skom na strane druhej, ako aj vôľu zmluvných strán uzatvoriť dohodu o pridružení medzi EÚ a Arménskom,
SO ZRETEĽOM NA spoločné vyhlásenia prijaté na samitoch Východného partnerstva, ktoré sa uskutočnili v Prahe 7. mája
2009 a vo Varšave 30. septembra 2011 a v ktorých bola vyhlásená politická podpora liberalizácií vízového režimu
v bezpečnom prostredí,
OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC svoj zámer prijímať postupné opatrenia vedúce k zavedeniu bezvízového režimu pre svojich
občanov vo vhodnom čase, ak sa splnia podmienky dobre riadenej a bezpečnej mobility,
BERÚC DO ÚVAHY, že od 10. januára 2013 sú všetci občania Únie oslobodení od vízovej povinnosti pri cestách do
Arménska, ktoré neprekračujú dĺžku 90 dní, alebo pri tranzite cez územie Arménska,
UZNÁVAJÚC, že v prípade, že by Arménsko opätovne zaviedlo pre občanov Únie alebo pre niektoré kategórie občanov
Únie vízovú povinnosť, vzťahovali by sa na dotknutých občanov Únie na základe reciprocity automaticky rovnaké
zjednodušenia, ako priznáva táto dohoda občanom Arménska,
BERÚC DO ÚVAHY, že vízová povinnosť môže byť opätovne zavedená len pre všetkých občanov Únie alebo pre niektoré
kategórie občanov Únie,
UZNÁVAJÚC, že zjednodušenie vízového režimu by nemalo viesť k nelegálnej migrácii, a venujúc osobitnú pozornosť
bezpečnosti a readmisii,
BERÚC DO ÚVAHY Protokol o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti
a spravodlivosti a Protokol o schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie, ktoré tvoria prílohu k Zmluve
o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, a potvrdzujúc, že ustanovenia tejto dohody sa nevzťahujú na
Spojené kráľovstvo a Írsko,
BERÚC DO ÚVAHY Protokol o postavení Dánska pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej
únie a potvrdzujúc, že ustanovenia tejto dohody sa nevzťahujú na Dánske kráľovstvo,
DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Článok 2

Účel a rozsah uplatňovania

Všeobecné ustanovenia

1.
Účelom tejto dohody je zjednodušenie vydávania víz pre
občanov Arménska na plánovaný pobyt, ktorý počas obdobia
180 dní neprekročí 90 dní.

1.
Zjednodušenia vydávania víz stanovené v tejto dohode
platia pre občanov Arménska len v tom prípade, ak nie sú
oslobodení od vízovej povinnosti podľa zákonov a iných práv
nych predpisov Únie alebo členských štátov, podľa tejto dohody
alebo iných medzinárodných dohôd.

2.
V prípade, že by Arménsko opätovne zaviedlo pre
občanov Únie alebo pre niektoré kategórie občanov Únie vízovú
povinnosť, vzťahovali by sa na dotknutých občanov Únie na
základe reciprocity automaticky rovnaké zjednodušenia, ako
priznáva táto dohoda občanom Arménska.

2.
Na problematiku, ktorá nie je upravená v ustanoveniach
tejto dohody, napríklad zamietnutie vydania víza, uznávanie
cestovných dokladov, preukazovanie primeraných prostriedkov
na živobytie, odmietnutie vstupu alebo opatrenia súvisiace
s vyhostením sa vzťahuje právny poriadok Arménska alebo
členských štátov, alebo Únie.
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— písomná žiadosť alebo potvrdenie o zápise od hosti
teľskej univerzity, fakulty alebo školy alebo študentský
preukaz, alebo potvrdenie o zapísaných predmetoch;

Článok 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto dohody:
a) „členský štát“ je ktorýkoľvek členský štát Európskej únie,
okrem Dánskeho kráľovstva, Írskej republiky a Spojeného
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska;

d) pre osoby cestujúce zo zdravotných dôvodov a osoby, ktoré
ich musia sprevádzať:
— úradný doklad zdravotníckeho zariadenia potvrdzujúci
nevyhnutnosť lekárskeho ošetrenia v tomto zariadení
a potrebu, aby bola osoba sprevádzaná a doklad o dosta
točných finančných prostriedkoch na úhradu tohto
lekárskeho ošetrenia;

b) „občan Únie“ je štátny príslušník členského štátu, ktorý je
vymedzený v písmene a);
c) „občan Arménska“ je každá osoba, ktorá má arménske
občianstvo v súlade s právnymi predpismi Arménskej repu
bliky;

e) pre novinárov a technický personál pracovne sprevádzajúci
novinárov:
— certifikát alebo iný doklad vydaný profesijnou organizá
ciou alebo zamestnávateľom žiadateľa, preukazujúci, že
dotknutá osoba je kvalifikovaný novinár, a potvrdzujúci,
že účelom cesty je výkon novinárskej práce alebo
preukazujúci, že daná osoba je členom technického
personálu, ktorý novinára pracovne sprevádza;

d) „vízum“ je povolenie vydané členským štátom na tranzit cez
územie členských štátov alebo na plánovaný pobyt na území
členských štátov v trvaní najviac 90 dní počas ľubovoľného
180-dňového obdobia;
e) „osoba s riadnym pobytom“ je občan Arménska, ktorý má
na základe predpisov Únie alebo vnútroštátnych predpisov
povolenie alebo oprávnenie na pobyt na území členského
štátu v trvaní viac ako 90 dní.

f)

— písomná žiadosť hostiteľskej organizácie, príslušných
orgánov, národných športových federácií alebo národ
ných olympijských výborov daného členského štátu;

Článok 4
Písomné dokumenty potvrdzujúce účel cesty
1.
Na preukázanie účelu cesty na územie druhej zmluvnej
strany sú pre uvedené kategórie občanov Arménska postačujúce
tieto doklady:

g) pre podnikateľov a zástupcov podnikateľských organizácií:
— písomná žiadosť od hostiteľskej právnickej osoby alebo
spoločnosti, organizácie alebo úradu alebo pobočky
takejto právnickej osoby alebo spoločnosti, štátnych
alebo miestnych orgánov členských štátov, alebo orga
nizačných výborov obchodných a priemyselných výstav,
konferencií a sympózií, ktoré sa konajú na území
jedného z členských štátov, podpísaná príslušnými
orgánmi v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;

a) pre blízkych príbuzných – manželských partnerov, deti (vrá
tane adoptovaných), rodičov (vrátane opatrovníkov), starých
rodičov a vnúčatá, ktorí navštevujú občanov Arménska
s riadnym pobytom na území členského štátu alebo
občanov Únie s pobytom na území členského štátu, ktorého
sú občanmi:
— písomná žiadosť hostiteľskej osoby;
b) pre členov oficiálnych delegácií vrátane stálych členov taký
chto delegácií, ktorí sa na oficiálne pozvanie adresované
Arménsku zúčastňujú na stretnutiach, konzultáciách, roko
vaniach alebo výmenných programoch, ako aj udalostiach
organizovaných medzivládnymi organizáciami na území
niektorého členského štátu:
— list vydaný príslušným orgánom Arménska potvrdzujúci,
že žiadateľ je členom jeho delegácie, prípadne stálym
členom jeho delegácie, a cestuje na územie druhej
zmluvnej strany s cieľom zúčastniť sa na uvedených
podujatiach, spolu s kópiou oficiálneho pozvania;
c) pre žiakov, študentov, študentov postgraduálneho štúdia
a ich sprevádzajúcich učiteľov, ktorí cestujú na účely štúdia
alebo vzdelávacích školení, a to aj v rámci výmenných
programov a iných školských činností:

pre účastníkov medzinárodných športových podujatí a ich
profesionálny sprievod:

h) pre príslušníkov slobodných povolaní, ktorí sa zúčastňujú
na medzinárodných výstavách, konferenciách, sympóziách,
seminároch alebo iných podobných podujatiach:
— písomná žiadosť hostiteľskej organizácie potvrdzujúca,
že príslušná osoba sa zúčastňuje na tomto podujatí;
i)

pre zástupcov organizácií občianskej spoločnosti a osoby
pozvané arménskymi komunitnými neziskovými organizá
ciami zaregistrovanými v členských štátoch, ktorí cestujú na
účely vzdelávacích školení, seminárov, konferencií, a to aj
v rámci výmenných programov alebo celoarménskych
a komunitných podporných programov:
— písomná žiadosť vydaná hostiteľskou organizáciou,
potvrdenie, že osoba zastupuje organizáciu občianskej
spoločnosti alebo sa zúčastňuje na celoarménskych
alebo
komunitných
podporných
činnostiach,
a potvrdenie o zriadení danej organizácie z príslušného
registra vydané štátnym orgánom v súlade s vnútroštát
nymi právnymi predpismi;
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pre účastníkov vedeckých, akademických, kultúrnych alebo
umeleckých činností vrátane univerzitných a iných výmen
ných programov:
— písomná žiadosť hostiteľskej organizácie o účasť na
týchto aktivitách;

k) pre vodičov vozidiel registrovaných v Arménsku, ktorí
poskytujú služby v oblasti medzinárodnej nákladnej
a osobnej dopravy na území členských štátov:
— písomná žiadosť národného združenia (zväzu)
dopravcov Arménska poskytujúcich služby v oblasti
medzinárodnej cestnej dopravy s uvedením účelu,
trvania a frekvencie ciest;
l)

pre účastníkov oficiálnych výmenných programov organizo
vaných partnerskými mestami a inými obecnými subjektmi:
— písomná žiadosť vedúceho úradu mesta či obce alebo
starostu mesta či obce;

m) pre návštevníkov vojenských a občianskych cintorínov:
— úradný doklad potvrdzujúci existenciu a udržiavanie
hrobu, ako aj rodinný alebo iný vzťah medzi žiadateľom
a pochovaným.
2.
Na účely tohto článku písomná žiadosť obsahuje tieto
údaje:
a) v prípade pozvanej osoby: meno a priezvisko, dátum naro
denia, pohlavie, občianstvo, číslo cestovného dokladu, čas
a účel cesty, počet vstupov a podľa potreby meno manžel
ského partnera a detí spolucestujúcich s pozvanou osobou;
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Článok 5
Vydávanie víz na viac vstupov
1.
Diplomatické misie a konzulárne úrady členských štátov
vydávajú víza na viac vstupov s platnosťou päť rokov týmto
kategóriám osôb:

a) manželským partnerom a deťom (vrátane adoptovaných)
mladším ako 21 rokov alebo nezaopatreným deťom
a rodičom (vrátane opatrovníkov), ktorí navštevujú občanov
Arménska s legálnym pobytom na území členských štátov
alebo občanov Únie s pobytom na území členského štátu,
ktorého sú občanmi;

b) členom národných a regionálnych vlád, ústavných a najvyš
ších súdov, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa
tejto dohody, počas výkonu ich funkcie;

c) stálym členom oficiálnych delegácií, ktorí sa na základe
oficiálneho pozvania adresovaného Arménsku majú pravi
delne zúčastňovať na stretnutiach, konzultáciách, rokova
niach alebo výmenných programoch, ako aj na podujatiach
organizovaných na území členských štátov medzivládnymi
organizáciami.

Odchylne od uvedeného, ak potreba alebo zámer cestovať často
alebo pravidelne sú zjavne obmedzené na kratšie obdobie, plat
nosť víz na viac vstupov sa obmedzí iba na toto obdobie,
predovšetkým ak:

— v prípade osôb uvedených v písmene a) lehota platnosti
povolenia na legálny pobyt občanov Arménska s riadnym
pobytom v Únii,

— funkčné obdobie v prípade osôb uvedených v písmene b),
b) v prípade pozývajúcej osoby: meno, priezvisko a adresu;
c) v prípade pozývajúcej právnickej osoby, spoločnosti alebo
organizácie: celý názov, adresu a:
— meno a funkciu osoby, ktorá žiadosť podpísala, ak
žiadosť vydala organizácia alebo orgán,
— registračné číslo, ktoré sa vyžaduje podľa práva dotknu
tého členského štátu, ak je pozývajúcou osobou práv
nická osoba alebo spoločnosť, alebo úrad, alebo pobočka
takejto právnickej osoby alebo spoločnosti usadenej na
území tohto členského štátu.
3.
Pre všetky kategórie osôb uvedené v odseku 1 tohto
článku sa všetky kategórie víz vydávajú zjednodušeným
postupom bez toho, aby sa vyžadovalo ďalšie odôvodnenie,
pozvanie alebo potvrdenie účelu cesty podľa právnych pred
pisov zmluvných strán.

— v prípade osôb uvedených v písmene c) obdobie, počas
ktorého sú v postavení stáleho člena oficiálnej delegácie,

je kratšie (kratšia) ako päť rokov.

2.
Diplomatické misie a konzulárne miesta členských štátov
vydávajú vstupné víza na viac vstupov platné jeden rok nasle
dujúcim kategóriám osôb, ktorým počas predchádzajúceho roku
bolo vydané aspoň jedno vízum a ktoré využili v súlade s práv
nymi predpismi o vstupe a pobyte v navštevovanom štáte:

a) členom oficiálnych delegácií, ktorí sa na oficiálne pozvanie
adresované Arménsku majú pravidelne zúčastňovať na stret
nutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných
programoch, ako aj na podujatiach organizovaných na
území členských štátov medzivládnymi organizáciami;
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b) zástupcom organizácií občianskej spoločnosti a osobám
pozvaným arménskymi komunitnými neziskovými organizá
ciami zaregistrovanými v členských štátoch, ktorí cestujú do
členských štátov na účely vzdelávacích školení, seminárov,
konferencií, a to aj v rámci výmenných programov alebo
celoarménskych a komunitných podporných programov;
c) príslušníkom slobodných povolaní, ktorí sa zúčastňujú na
medzinárodných výstavách, konferenciách, sympóziách,
seminároch alebo iných podobných podujatiach a ktorí
pravidelne cestujú do členských štátov;
d) účastníkom vedeckých, kultúrnych alebo umeleckých aktivít
vrátane univerzitných a iných výmenných programov, ktorí
pravidelne cestujú do členských štátov;
e) študentom a študentom postgraduálneho štúdia, ktorí pravi
delne cestujú na účely štúdia alebo vzdelávacích školení, a to
aj v rámci výmenných programov;
f) účastníkom oficiálnych výmenných programov organizova
ných partnerskými mestami a inými obecnými subjektmi;
g) osobám, ktoré musia cestovať pravidelne zo zdravotných
dôvodov, a osobám, ktoré ich musia sprevádzať;
h) novinárom a technickému personálu pracovne sprevádzajú
cemu novinárov;
i) podnikateľom a zástupcom obchodných organizácií, ktorí
pravidelne cestujú do členských štátov;
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Článok 6
Poplatky za spracovanie žiadostí o víza
1.

Poplatok za spracovanie žiadosti o vízum je 35 EUR.

Uvedená suma sa môže upraviť v súlade s postupom stano
veným v článku 14 ods. 4.
2.
Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3 tohto článku, od
poplatkov za spracovanie žiadosti o vízum sú oslobodené
tieto kategórie osôb:
a) dôchodcovia;
b) deti vo veku menej ako 12 rokov;
c) členovia národných a regionálnych vlád a ústavných a najvyš
ších súdov, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa
tejto dohody;
d) osoby so zdravotným postihnutím a v prípade potreby ich
sprievod;
e) blízki príbuzní – manželský partner, deti (vrátane adoptova
ných), rodičia (vrátane opatrovníkov), starí rodičia a vnúčatá
–, ktorí navštevujú občanov Arménska s riadnym pobytom
na území členského štátu alebo občanov Únie s pobytom na
území členského štátu, ktorého sú občanmi;
f) členovia oficiálnych delegácií vrátane stálych členov takýchto
delegácií, ktorí sa na oficiálne pozvanie adresované
Arménsku zúčastňujú na stretnutiach, konzultáciách, roko
vaniach alebo výmenných programoch, ako aj udalostiach
organizovaných medzivládnymi organizáciami na území
niektorého členského štátu;

j) účastníkom medzinárodných športových podujatí a ich
odbornému sprievodu;

g) žiaci, študenti, študenti postgraduálneho štúdia a ich sprevá
dzajúci učitelia, ktorí cestujú na účely štúdia alebo vzdeláva
cích školení, a to aj v rámci výmenných programov a iných
školských činností;

k) vodičom vozidiel registrovaných v Arménsku, ktorí posky
tujú služby v oblasti medzinárodnej nákladnej a osobnej
dopravy na území členských štátov.

h) novinári a technický personál pracovne sprevádzajúci novi
nárov;

Odchylne od prvej vety, ak potreba alebo zámer cestovať často
alebo pravidelne sú zjavne obmedzené na kratšie obdobie, plat
nosť víz na viac vstupov sa obmedzí iba na toto obdobie.
3.
Diplomatické misie a konzulárne miesta členských štátov
vydávajú vstupné víza na viac vstupov platné najmenej dva roky
a najviac päť rokov kategóriám osôb uvedeným v odseku 2
tohto článku, ktorí počas predchádzajúcich dvoch rokov využili
jednoročné víza na viac vstupov v súlade s právnymi predpismi
o vstupe a pobyte v navštevovanom štáte, ak potreba alebo
zámer cestovať často alebo pravidelne sú zjavne obmedzené
na kratšie obdobie, pričom v takom prípade sa platnosť víz
na viac vstupov obmedzí iba na toto obdobie.
4.
Celková dĺžka pobytu osôb uvedených v odsekoch 1 až 3
tohto článku na území členských štátov neprekročí 90 dní
počas 180 dní.

i) účastníci medzinárodných
odborný sprievod;

športových

podujatí

a

ich

j) zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti a osoby
pozvané arménskymi komunitnými neziskovými organizá
ciami zaregistrovanými v členských štátoch, ktorí cestujú
na účely vzdelávacích školení, seminárov, konferencií, a to
aj v rámci výmenných programov alebo celoarménskych
a komunitných podporných programov;
k) účastníci vedeckých, akademických, kultúrnych alebo
umeleckých činností vrátane univerzitných a iných výmen
ných programov;
l) osoby, ktoré predložili doklady preukazujúce nevyhnutnosť
ich cesty z humanitárnych dôvodov vrátane naliehavého
lekárskeho ošetrenia, ako aj osoby, ktoré ich sprevádzajú,
alebo osoby, ktoré cestujú na pohreb blízkeho príbuzného
alebo na návštevu vážne chorého blízkeho príbuzného.
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3.
Ak členský štát pri vydávaní víz spolupracuje s externým
poskytovateľom služieb, tento externý poskytovateľ služieb si
môže účtovať poplatok za služby. Tento poplatok bude prime
raný nákladom, ktoré externému poskytovateľovi služieb vznikli
pri plnení jeho úloh, a neprekročí sumu 30 EUR. Členský štát
zachová možnosť, aby všetci žiadatelia mohli podávať svoje
žiadosti priamo na konzuláte.

2.
Osoby uvedené v odseku 1 tohto článku sa môžu
zdržiavať na území členských štátov bez víz najviac 90 dní
počas obdobia 180 dní.

Pokiaľ ide o Úniu, externý poskytovateľ služieb vykonáva svoju
činnosť v súlade s vízovým kódexom a plne dodržiava
arménske právne predpisy.

S výhradou vnútroštátnych pravidiel a nariadení týkajúcich sa
národnej bezpečnosti členských štátov a s výhradou pravidiel
Únie týkajúcich sa víz s obmedzenou územnou platnosťou majú
občania Arménska rovnaké právo cestovať po území členských
štátov ako občania Únie.

Článok 7

Článok 11
Územná platnosť víz

Lehota na spracovanie žiadostí o víza
1.
Diplomatické misie a konzulárne úrady členských štátov
rozhodujú o vydaní víza do 10 kalendárnych dní odo dňa
prijatia žiadosti a dokladov potrebných na vydanie víza.
2.
Lehotu na prijatie rozhodnutia o žiadosti o vízum možno
v individuálnych prípadoch predĺžiť až na 30 kalendárnych dní,
najmä ak je potrebné ďalšie preskúmanie žiadosti.
3.
Lehotu na prijatie rozhodnutia o žiadosti o vízum možno
v naliehavých prípadoch skrátiť na dva pracovné dni alebo
menej.
4.
Ak sa vyžaduje podanie žiadostí na osobnom stretnutí,
takéto stretnutie sa uskutoční spravidla do dvoch týždňov odo
dňa, kedy bolo o takúto schôdzku požiadané. V odôvodnených
a naliehavých prípadoch môže konzulárny úrad žiadateľom
umožniť podanie žiadosti buď bez schôdzky, alebo sa schôdzka
uskutoční bezodkladne.
Článok 8
Odchod v prípade straty alebo odcudzenia dokladov
Občania Únie a Arménska, ktorí stratili svoje doklady totožnosti
alebo ktorým boli počas pobytu na území Arménska alebo
členských štátov tieto doklady odcudzené, môžu opustiť územie
Arménska alebo členských štátov bez víza alebo iného povo
lenia na základe platných dokladov totožnosti oprávňujúcich na
prekročenie hraníc, ktoré vydali diplomatické misie alebo
konzulárne úrady členských štátov alebo Arménska.
Článok 9
Predĺženie platnosti víza vo výnimočných prípadoch
Občanom Arménska, ktorí nemôžu opustiť územie členských
štátov v lehote stanovenej vo víze z dôvodu force majeure alebo
z humanitárnych dôvodov, sa platnosť víza predĺži bezplatne
v súlade s právnymi predpismi platnými v hostiteľskom člen
skom štáte na obdobie potrebné na ich návrat do štátu ich
trvalého pobytu.

Článok 12
Spoločný výbor pre správu dohody
1.
Zmluvné strany zriadia spoločný výbor odborníkov (ďalej
len „výbor“) zložený zo zástupcov Európskej únie a Arménska.
Únia bude zastúpená Európskou komisiou, ktorej budú
pomáhať odborníci z členských štátov.
2.

Výbor plní najmä tieto úlohy:

a) monitoruje uplatňovanie tejto dohody;
b) navrhuje zmeny a doplnenia alebo dodatky k tejto dohode;
c) urovnáva spory vyplývajúce z výkladu alebo uplatňovania
ustanovení tejto dohody.
3.
Výbor zasadá v prípade potreby kedykoľvek na žiadosť
jednej zo zmluvných strán, najmenej však raz za rok.
4.

Výbor prijme svoj rokovací poriadok.
Článok 13

Vzťah tejto dohody k dvojstranným dohodám medzi
členskými štátmi a Arménskom
Táto dohoda má odo dňa nadobudnutia platnosti prednosť pred
ustanoveniami dvojstranných alebo viacstranných dohôd alebo
dojednaní uzavretých medzi jednotlivými členskými štátmi
a Arménskom, pokiaľ ustanovenia týchto dohôd alebo dojed
naní upravujú otázky, ktoré sú predmetom úpravy v tejto
dohode.
Článok 14

Článok 10

Záverečné ustanovenia

Diplomatické pasy

1.
Zmluvné strany ratifikujú alebo schvália túto dohodu
v súlade so svojimi príslušnými postupmi a dohoda nadobudne
platnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dni, kedy
si zmluvné strany navzájom oznámia ukončenie uvedených
postupov.

1.
Občania Arménska, ktorí sú držiteľmi platných diploma
tických pasov, môžu vstúpiť na územie členských štátov, opustiť
ho alebo prejsť týmto územím bez víz.
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2.
Odchylne od ustanovení odseku 1 tohto článku platí, že
táto dohoda nadobudne platnosť v deň nadobudnutia platnosti
dohody medzi Európskou úniou a Arménskom o readmisii, ak
tento deň nastane po dni stanovenom v odseku 1 tohto článku.
3.
Táto dohoda sa uzatvára na neurčitú dobu, pokiaľ nebude
vypovedaná v súlade s odsekom 6 tohto článku.
4.
Túto dohodu je možné zmeniť a doplniť písomnou
dohodou zmluvných strán. Zmeny a doplnenia nadobudnú plat
nosť po tom, čo si zmluvné strany navzájom oznámia ukon
čenie svojich vnútorných postupov nevyhnutných na tento účel.
5.
Každá zo zmluvných strán môže úplne alebo sčasti poza
staviť vykonávanie tejto dohody z dôvodu verejného poriadku,
ochrany národnej bezpečnosti alebo ochrany verejného zdravia.
Rozhodnutie o pozastavení vykonávania dohody sa oznámi
druhej zmluvnej strane najneskôr 48 hodín pred nadobudnutím
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jeho platnosti. Zmluvná strana, ktorá pozastavila uplatňovanie
tejto dohody, bezodkladne informuje druhú zmluvnú stranu
hneď, ako dôvody na pozastavenie pominú.
6.
Každá zo zmluvných strán môže vypovedať túto dohodu
na základe písomného oznámenia adresovaného druhej
zmluvnej strane. Platnosť tejto dohody sa skončí po uplynutí
90 dní odo dňa takéhoto oznámenia.

V Bruseli sedemnásteho decembra dvetisícdvanásť v dvoch
vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom,
estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litov
skom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom,
portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španiel
skom, švédskom, talianskom a arménskom jazyku, pričom
každé znenie je rovnako autentické.
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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 Pепублика Армения
Por la República de Armenia
Za Arménskou republiku
For Republikken Armenien
Für die Republik Armenien
Armeenia Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας
For the Republic of Armenia
Pour la République d'Arménie
Per la Repubblica di Armenia
Armēnijas Republikas vārdā –
Armėnijos Respublikos vardu
Örmény Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Armenja
Voor de Republiek Armenië
W imieniu Republiki Armenii
Pela República da Arménia
Pentru Republica Armenia
Za Arménsku republiku
Za Republiko Armenijo
Armenian tasavallan puolesta
För Republiken Armenien
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PROTOKOL
k Dohode o členských štátoch, ktoré neuplatňujú schengenské acquis v plnom rozsahu
Členské štáty, ktoré sú viazané schengenským acquis, ale ešte nevydávajú schengenské víza, pričom čakajú na
príslušné rozhodnutie Rady v tomto smere, udeľujú vnútroštátne víza, ktorých platnosť sa obmedzuje na ich
vlastné územie.
V súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 582/2008/ES zo 17. júna 2008, ktorým sa
zavádza zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach založený na jednostrannom uznávaní
niektorých dokladov Bulharskom, Cyprom a Rumunskom za rovnocenné s ich národnými vízami na účely
tranzitu cez ich územia (1) boli prijaté harmonizované opatrenia s cieľom zjednodušiť tranzit držiteľov
schengenských víz a schengenských povolení na pobyt cez územie členských štátov, ktoré zatiaľ neuplat
ňujú schengenské acquis v plnom rozsahu.

(1) Ú. v. EÚ L 161, 20.6.2008, s. 30.
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Spoločné Vyhlásenie k Článku 10 dohody o diplomatických pasoch

Únia alebo Arménsko môžu v súlade s postupom stanoveným v článku 14 ods. 5 čiastočne pozastaviť
uplatňovanie dohody, a to najmä jej článku 10, ak uplatňovanie tohto článku druhá zmluvná strana
zneužíva alebo ak jeho uplatňovanie predstavuje hrozbu verejnej bezpečnosti.
V prípade pozastavenia uplatňovania článku 10 obe zmluvné strany začnú v rámci spoločného výboru
zriadeného dohodou konzultácie s cieľom vyriešiť problémy, ktoré viedli k pozastaveniu.
Obe zmluvné strany sa ako vec prvoradého významu zaväzujú zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti
diplomatických pasov, a to najmä zapracovaním biometrických identifikátorov. Pokiaľ ide o Úniu, táto
bezpečnosť bude zabezpečená v súlade s požiadavkami stanovenými v nariadení Rady (ES) č. 2252/2004
z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch
vydávaných členskými štátmi (1).

Vyhlásenie Európskej únie o dokladoch, ktoré sa predkladajú spolu so žiadosťou o krátkodobé víza

Európska únia zintenzívni úsilie a bude sa snažiť vypracovať pred nadobudnutím platnosti Dohody medzi
Európskou úniou a Arménskou republikou o zjednodušení vydávania víz zoznam minimálnych požiadaviek
s cieľom zabezpečiť, aby sa arménskym žiadateľom poskytovali zrozumiteľné a jednotné informácie v súlade
s článkom 47 ods. 1 písm. a) vízového kódexu a aby sa od nich vyžadovali v zásade rovnaké sprievodné
doklady.
Vyššie uvedené informácie sa budú rozširovať širokej verejnosti (prostredníctvom informačných tabúľ
konzulátov, letákov, webových stránok atď.).

(1) Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 1.
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Spoločné vyhlásenie týkajúce sa Dánska

Zmluvné strany berú na vedomie, že táto dohoda sa nevzťahuje na postupy vydávania víz diplomatickými
misiami a konzulárnymi úradmi Dánskeho kráľovstva.
Za týchto okolností bude vhodné, aby orgány Dánska a Arménska bezodkladne uzatvorili dvojstrannú
dohodu o zjednodušení vydávania krátkodobých víz obsahujúcu podobné podmienky, ako boli dohodnuté
v dohode medzi Úniou a Arménskom.

Spoločné vyhlásenie týkajúce sa Spojeného kráľovstva a Írska

Zmluvné strany berú na vedomie, že táto dohoda sa nevzťahuje na územie Spojeného kráľovstva a Írska.
Za týchto okolností bude vhodné, aby orgány Spojeného kráľovstva, Írska a Arménska uzatvorili dvoj
stranné dohody o zjednodušení vydávania víz.

Spoločné vyhlásenie týkajúce sa Islandu, Nórska, Švajčiarska a Lichtenštajnska

Zmluvné strany berú na vedomie úzke vzťahy medzi Úniou a Islandom, Lichtenštajnskom, Nórskom
a Švajčiarskom, najmä na základe dohôd z 18. mája 1999 a 26. októbra 2004 týkajúcich sa pridruženia
týchto krajín k vykonávaniu, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis.
Za týchto okolností bude vhodné, aby orgány Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska a Arménska
bezodkladne uzatvorili dvojstranné dohody o zjednodušení vydávania krátkodobých víz obsahujúcu
podobné podmienky, ako boli dohodnuté v dohode medzi Úniou a Arménskom.

Spoločné vyhlásenie o spolupráci v oblasti cestovných dokladov

Zmluvné strany sa dohodli, že spoločný výbor zriadený podľa článku 12 dohody by mohol v rámci
monitorovania vykonávania tejto dohody posúdiť vplyv, ktorý má úroveň bezpečnosti príslušných cestov
ných dokladov na fungovanie tejto dohody. Na tento účel sa zmluvné strany dohodli, že si budú pravidelne
vymieňať informácie o opatreniach, ktoré prijali, aby sa vyhli zvýšeniu množstva cestovných dokladov,
a rozvíjať technické aspekty bezpečnosti cestovných dokladov, ako aj že si budú pravidelne vymieňať
informácie o procese personalizácie vydávania cestových dokladov.
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ROZHODNUTIE RADY
z 22. októbra 2013
o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Arménskou republikou o readmisii osôb
s neoprávneným pobytom
(2013/629/EÚ)
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na
jej článok 79 ods. 3 v spojení s článkom 218 ods. 6 druhým
pododsekom písm. a),
so zreteľom na návrh Európskej komisie,
so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,
keďže:
(1)

V súlade s rozhodnutím Rady 2013/156/EÚ (1) sa
19. apríla 2013 podpísala Dohoda medzi Európskou
úniou a Arménskou republikou o readmisii osôb
s neoprávneným pobytom (ďalej len „dohoda“),
s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu.

a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezú
častňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané
ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,
PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda medzi Európskou
úniou a Arménskou republikou o readmisii osôb s neopráv
neným pobytom.
Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.
Článok 2
Predseda Rady v mene Únie vykoná oznámenie podľa článku
23 ods. 2 dohody (2).

(2)

Dohoda by sa mala schváliť.

(3)

Dohodou sa zriaďuje spoločný readmisný výbor, ktorý
môže prijať vlastný rokovací poriadok. V tomto prípade
je vhodné zabezpečiť, aby sa stanovisko Únie prijalo
v zjednodušenom konaní.

Komisia, ktorej pomáhajú odborníci z členských štátov, zastu
puje Úniu v spoločnom readmisnom výbore zriadenom podľa
článku 19 dohody.

(4)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 21 o postavení
Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený
k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európ
skej únie, sa tieto členské štáty nezúčastňujú na prijatí
tohto rozhodnutia, nie sú ním viazané ani nepodliehajú
jeho uplatňovaniu.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

(5)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení
Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii

(1) Ú. v. EÚ L 87, 27.3.2013, s. 1.

Článok 3

Článok 4

V Luxemburgu 22. októbra 2013
Za Radu
predseda
L. LINKEVIČIUS

(2) Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekreta
riát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.
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DOHODA
medzi Európskou úniou a Arménskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom
ZMLUVNÉ STRANY,
EURÓPSKA ÚNIA, ďalej len „Únia“,
a
ARMÉNSKA REPUBLIKA, ďalej len „Arménsko“,
ODHODLANÉ posilniť vzájomnú spoluprácu v záujme účinnejšieho boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu,
ŽELAJÚCE SI vytvoriť prostredníctvom tejto dohody a na základe reciprocity rýchle a účinné postupy na identifikáciu
a bezpečný a usporiadaný návrat osôb, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo
pobyt na území Arménska alebo jedného z členských štátov Európskej únie, a zjednodušiť tranzit takýchto osôb v duchu
spolupráce,
ZDÔRAZŇUJÚC, že touto dohodou nie sú dotknuté práva, záväzky a povinnosti Únie, členských štátov a Arménska
vyplývajúce z medzinárodného práva, a najmä z Dohovoru o právnom postavení utečencov z 28. júla 1951, ktorý bol
zmenený a doplnený protokolom z 31. januára 1967 a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd zo
4. novembra 1950,
BERÚC DO ÚVAHY, že v súlade s Protokolom č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii
a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Írsko nezúčastňujú na
tejto dohode, pokiaľ v tomto ohľade neoznámia svoje želanie v súlade s uvedeným protokolom,
BERÚC DO ÚVAHY, že ustanovenia tejto dohody, ktorá patrí do rozsahu hlavy V časti tri Zmluvy o fungovaní Európskej
únie, sa v súlade s Protokolom č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve
o fungovaní Európskej únie, nevzťahujú na Dánske kráľovstvo,
DOHODLI SA TAKTO:

dočasné povolenia zdržiavať sa na území v súvislosti s posú
dením žiadosti o azyl alebo žiadosti o povolenie na pobyt;

Článok 1
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto dohody:
a) „zmluvné strany“ sú Arménsko a Únia;

h) „vízum“ je povolenie vydané alebo rozhodnutie prijaté
Arménskom alebo niektorým členským štátom, ktoré sa
vyžaduje na účely vstupu na ich územie alebo tranzitu
cez ich územie. Nezahŕňa letiskové tranzitné vízum;

b) „štátny príslušník Arménska“ je každá osoba, ktorá má
arménske občianstvo v súlade s právnymi predpismi
Arménskej republiky;

i)

c) „štátny príslušník členského štátu“ je každá osoba, ktorá má
štátnu príslušnosť niektorého členského štátu v tom zmysle,
v akom je definovaná na účely Únie;

„žiadajúci štát“ je štát (Arménsko alebo jeden z členských
štátov), ktorý predkladá žiadosť o readmisiu podľa článku 8
alebo žiadosť o tranzit podľa článku 15 tejto dohody;

j)

„požiadaný štát“ je štát (Arménsko alebo jeden z členských
štátov), ktorému je určená žiadosť o readmisiu podľa článku
8 alebo žiadosť o tranzit podľa článku 15 tejto dohody;

d) „členský štát“ je každý členský štát Európskej únie, ktorý je
viazaný touto dohodou;
e) „štátny príslušník tretej krajiny“ je každá osoba, ktorá má
inú štátnu príslušnosť ako arménsku alebo niektorého
z členských štátov;

k) „príslušný orgán“ je vnútroštátny orgán Arménska alebo
jedného z členských štátov, ktorý je poverený vykonávaním
tejto dohody v súlade s jej článkom 20 ods. 1 písm. a);

„osoba bez štátnej príslušnosti“ je každá osoba, ktorá nemá
štátnu príslušnosť;

„tranzit“ je prechod štátneho príslušníka tretej krajiny alebo
osoby bez štátnej príslušnosti cez územie požiadaného štátu
pri ceste zo žiadajúceho štátu do krajiny určenia;

g) „povolenie na pobyt“ je povolenie akéhokoľvek druhu
vydané Arménskom alebo jedným z členských štátov,
ktoré oprávňuje osobu na pobyt na jeho území. Nezahŕňa

m) „pohraničná oblasť“ je oblasť do 15 km od území námor
ných prístavov, vrátane colných území, a medzinárodných
letísk členských štátov a Arménska.

f)

l)
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Článok 2
Základné zásady
Požiadaný a žiadajúci štát popri zintenzívňovaní spolupráce
v oblasti predchádzania nelegálnej migrácii a boja proti nej
zabezpečujú pri uplatňovaní tejto dohody na osoby, ktoré patria
do rozsahu pôsobnosti dohody, dodržiavanie ľudských práv
a záväzkov aj povinností vyplývajúcich z príslušných medziná
rodných nástrojov uplatniteľných v tejto oblasti, a to najmä:

31.10.2013

členskom štáte alebo nie sú držiteľmi platného povolenia na
pobyt vydaného iným členským štátom,
— manželských partnerov osôb uvedených v odseku 1, ktorí
majú inú štátnu príslušnosť alebo sú bez štátnej príslušnosti,
za predpokladu, že majú právo na vstup a pobyt alebo
získajú právo na vstup a pobyt na území Arménska, pokiaľ
nemajú nezávislé právo na pobyt v žiadajúcom členskom
štáte alebo nie sú držiteľmi platného povolenia na pobyt
vydaného iným členským štátom.

— Všeobecnej deklarácie ľudských práv z 10. decembra 1948,
— Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd zo
4. novembra 1950,
— Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach
zo 16. decembra 1966,
— Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému,
neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo tres
taniu z 10. decembra1984,
— Dohovoru o právnom postavení utečencov z 28. júla 1951
a protokolu z 31. januára 1967 o právnom postavení
utečencov.
Požiadaný štát v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi
z uvedených medzinárodných nástrojov predovšetkým zabez
pečí ochranu práv osôb po readmisii na jeho území.
Žiadajúci štát by mal dávať prednosť dobrovoľnému návratu
pred núteným návratom v prípade, že neexistujú dôvody
domnievať sa, že takéto rozhodnutie by ohrozilo návrat danej
osoby na územie požiadaného štátu.
ODDIEL I
READMISNÉ POVINNOSTI ARMÉNSKA

Článok 3
Readmisia vlastných štátnych príslušníkov
1.
Arménsko na žiadosť členského štátu a bez ďalších
formalít okrem tých, ktoré sa ustanovujú touto dohodou, read
mituje všetky osoby, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať platné
podmienky potrebné na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na
území žiadajúceho členského štátu, za predpokladu, že sa
preukázalo alebo na základe dôkazu prima facie možno opráv
nene predpokladať, že také osoby sú štátnymi príslušníkmi
Arménska.
2.

Arménsko takisto readmituje:

— neplnoleté slobodné deti osôb uvedených v odseku 1, bez
ohľadu na miesto ich narodenia alebo ich štátnu príslušnosť,
pokiaľ nemajú nezávislé právo na pobyt v žiadajúcom

3.
Arménsko takisto readmituje osoby, ktoré sa po vstupe na
územie členského štátu vzdali arménskej štátnej príslušnosti,
pokiaľ takým osobám nebolo zo strany tohto členského štátu
aspoň prisľúbené udelenie štátneho občianstva.
4.
Potom, ako Arménsko poskytne kladnú odpoveď na
žiadosť o readmisiu, príslušné diplomatické zastúpenie alebo
príslušný konzulárny úrad Arménska vydá, bez ohľadu na
vôľu osoby, ktorá má byť readmitovaná, bezodkladne, bezplatne
a najneskôr do troch pracovných dní, cestovný doklad
s obdobím platnosti 120 dní potrebný pre návrat osoby,
ktorá má byť readmitovaná. Ak Arménsko nevydá do troch
pracovných dní cestovný doklad, predpokladá sa, že akceptuje
použitie štandardného cestovného dokladu EÚ na účely vyhos
tenia (1).
5.
Ak dotknutá osoba nemôže byť z právnych alebo vecných
dôvodov odovzdaná pred ukončením platnosti pôvodne vyda
ného cestovného dokladu, príslušné diplomatické zastúpenie
alebo príslušný konzulárny úrad Arménska do troch pracov
ných dní a bezplatne vydá nový cestovný doklad s rovnakým
obdobím platnosti. Ak Arménsko nevydá do troch pracovných
dní nový cestovný doklad, predpokladá sa, že akceptuje použitie
štandardného cestovného dokladu EÚ na účely vyhostenia (2).
Článok 4
Readmisia štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez
štátnej príslušnosti
1.
Arménsko na žiadosť členského štátu a bez ďalších
formalít okrem tých, ktoré sa ustanovujú touto dohodou, read
mituje všetkých štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osoby
bez štátnej príslušnosti, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať
podmienky potrebné na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na
území žiadajúceho členského štátu, za predpokladu, že sa
preukázalo alebo na základe dôkazu prima facie možno opráv
nene predpokladať, že také osoby:
a) v čase podania žiadosti o readmisiu sú držiteľmi platného
víza alebo povolenia na pobyt udeleného Arménskom; alebo
b) nelegálne a priamo vstúpili na územie členských štátov po
pobyte na území Arménska alebo po tranzite cez jeho
územie.
(1) V súlade s formou
z 30. novembra 1994.
(2) Tamtiež.

predpísanou

v

odporúčaní
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2.
Readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 sa neuplatní, ak
štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej prísluš
nosti sa zdržiavali iba v tranzitnom priestore medzinárodného
letiska v Arménsku.
3.
Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 ods. 2, po kladnej
odpovedi Arménska na žiadosť o readmisiu žiadajúci členský
štát vydá osobe, ktorej readmisia bola akceptovaná, štandardný
cestovný doklad EÚ na účely vyhostenia (3).
ODDIEL II
READMISNÉ POVINNOSTI ÚNIE

Článok 5
Readmisia vlastných štátnych príslušníkov
1.
Členský štát na žiadosť Arménska a bez ďalších formalít
okrem tých, ktoré sa ustanovujú touto dohodou, readmituje
všetky osoby, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať platné
podmienky potrebné na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na
území Arménska, za predpokladu, že sa preukázalo alebo na
základe dôkazu prima facie možno oprávnene predpokladať, že
také osoby sú štátnymi príslušníkmi tohto členského štátu.
2.

Členský štát takisto readmituje:

— maloleté slobodné deti osôb uvedených v odseku 1, bez
ohľadu na miesto ich narodenia alebo ich štátnu príslušnosť,
pokiaľ nemajú nezávislé právo na pobyt v Arménsku,
— manželských partnerov osôb uvedených v odseku 1, ktorí
majú inú štátnu príslušnosť alebo sú bez štátnej príslušnosti,
za predpokladu, že majú právo na vstup a pobyt alebo im je
udelené právo na vstup a pobyt na území požiadaného
členského štátu, pokiaľ nemajú nezávislé právo na pobyt
v Arménsku.
3.
Členský štát takisto readmituje osoby, ktoré sa po vstupe
na územie Arménska vzdali štátnej príslušnosti k členskému
štátu, pokiaľ takým osobám nebolo zo strany Arménska
aspoň prisľúbené udelenie štátneho občianstva.
4.
Potom, ako požiadaný členský štát poskytne kladnú
odpoveď na žiadosť o readmisiu, príslušné diplomatické zastú
penie alebo príslušný konzulárny úrad tohto členského štátu
vydá, bez ohľadu na vôľu osoby, ktorá má byť readmitovaná,
bezodkladne, bezplatne a najneskôr do troch pracovných dní,
cestovný doklad s obdobím platnosti 120 dní potrebný pre
návrat osoby, ktorá má byť readmitovaná.
5.
Ak dotknutá osoba nemôže byť z právnych alebo vecných
dôvodov odovzdaná pred ukončením platnosti pôvodne vyda
ného cestovného dokladu, príslušné diplomatické zastúpenie
alebo príslušný konzulárny úrad tohto členského štátu do
troch pracovných dní a bezplatne vydá nový cestovný doklad
s rovnakým obdobím platnosti.
(3) Tamtiež.
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Článok 6
Readmisia štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez
štátnej príslušnosti
1.
Členský štát na žiadosť Arménska a bez ďalších formalít
okrem tých, ktoré sa ustanovujú touto dohodou, readmituje
všetkých štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osoby bez
štátnej príslušnosti, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať
podmienky potrebné na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na
území Arménska, za predpokladu, že sa preukázalo alebo na
základe dôkazu prima facie možno oprávnene predpokladať, že
také osoby:
a) sú v čase predloženia žiadosti o readmisiu držiteľmi platného
víza alebo povolenia na pobyt udeleného požiadaným člen
ským štátom, alebo
b) nelegálne a priamo vstúpili na územie Arménska po pobyte
na území požiadaného členského štátu alebo po tranzite cez
jeho územie.
2.
Readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 sa neuplatní, ak
štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej prísluš
nosti sa zdržiavali iba v tranzitnom priestore medzinárodného
letiska požiadaného členského štátu.
3.
Readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 platí pre
členský štát, ktorý udelil vízum alebo povolenie na pobyt. Ak
vízum alebo povolenie na pobyt udelili dva alebo viaceré
členské štáty, readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 platí
pre ten členský štát, ktorý vydal doklad s dlhšou platnosťou,
prípadne ak sa jednému alebo viacerým dokladom skončila
platnosť pre ten členský štát, ktorý vydal doklad, ktorý je
stále platný. Ak sa už skončila platnosť všetkých dokladov,
readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 sa vzťahuje na
členský štát, ktorý vydal doklad s najneskorším dátumom skon
čenia platnosti. Ak nemožno predložiť žiaden z týchto dokla
dov, readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 platí pre členský
štát, ktorý bol opustený ako posledný.
4.
Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 ods. 2, po kladnej
odpovedi členského štátu na žiadosť o readmisiu Arménsko
vydá osobe, ktorej readmisia bola akceptovaná, cestovný doklad
potrebný na účely jej návratu.
ODDIEL III
READMISNÉ KONANIE

Článok 7
Zásady
1.
S výhradou odseku 2, pri akomkoľvek odovzdávaní
osoby, ktorá má byť readmitovaná na základe niektorej z povin
ností uvedených v článkoch 3 až 6, sa vyžaduje predloženie
žiadosti o readmisiu príslušnému orgánu požiadaného štátu.
2.
Ak osoba, ktorá má byť readmitovaná, je držiteľom plat
ného cestovného dokladu alebo preukazu totožnosti, respektíve
v prípade štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osoby bez
štátnej príslušnosti platného víza alebo povolenia na pobyt
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v požiadanom štáte, môže sa prevoz takejto osoby uskutočniť
bez toho, aby žiadajúci členský štát podal žiadosť o readmisiu
alebo písomné oznámenie podľa článku 12 ods. 1 príslušnému
orgánu požiadaného štátu.
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4.
Žiadosť o readmisiu možno podať prostredníctvom
akýchkoľvek komunikačných prostriedkov, vrátane elektronic
kých prostriedkov.

Článok 9
3.
Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, ak bola osoba zais
tená v pohraničnej oblasti, vrátane letísk, žiadajúceho štátu po
nezákonnom prekročení hranice, pričom prichádzala priamo
z územia požiadaného štátu, žiadajúci štát môže podať žiadosť
o readmisiu do dvoch pracovných dní po zaistení tejto osoby
(zrýchlený postup).

Článok 8

Dôkazné prostriedky týkajúce sa štátnej príslušnosti
1.
Štátnu príslušnosť podľa článku 3 ods. 1 a článku 5 ods. 1
možno preukázať najmä prostredníctvom dokladov uvedených
v prílohe 1 k tejto dohode, vrátane dokladov, ktorých platnosť
sa skončila najviac pred šiestimi mesiacmi. Po predložení týchto
dokladov členské štáty a Arménsko vzájomne uznajú štátnu
príslušnosť bez toho, aby sa vyžadovalo ďalšie vyšetrovanie.
Štátnu príslušnosť nemožno preukázať falošnými dokladmi.

Žiadosť o readmisiu
1.
Pokiaľ je to možné, žiadosť o readmisiu obsahuje tieto
informácie:

a) konkrétne údaje o osobe, ktorá má byť readmitovaná (napr.
krstné mená, priezviská, dátum narodenia, a ak je to možné,
aj miesto narodenia a posledné bydlisko), prípadne aj údaje
o jej neplnoletých slobodných deťoch a/alebo manželských
partneroch;

b) v prípade vlastných štátnych príslušníkov údaje o tom, akým
spôsobom sa preukáže alebo akým spôsobom sa poskytne
dôkaz prima facie o štátnej príslušnosti, ako sa stanovuje
v prílohách 1 a 2;

c) v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez
štátnej príslušnosti údaje o tom, akým spôsobom sa
preukáže splnenie podmienok na readmisiu štátnych prísluš
níkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti alebo
akým spôsobom sa poskytne dôkaz prima facie o nich,
ako sa stanovuje v prílohách 3 a 4;

d) fotografia osoby, ktorá má byť readmitovaná.

2.
Pokiaľ je to možné, žiadosť o readmisiu by mala obsa
hovať aj tieto údaje:

a) vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že osoba, ktorá sa má
odovzdať, môže potrebovať pomoc alebo starostlivosť za
predpokladu, že dotknutá osoba s týmto vyhlásením
výslovne súhlasí;

b) informácie o akomkoľvek ochrannom, bezpečnostnom opat
rení alebo o zdravotnom stave, ktoré môžu byť pri odovzdá
vaní určitej osoby nevyhnutné.

3.
Pri príprave žiadosti o readmisiu sa použije spoločný
formulár, ktorý je priložený k tejto dohode vo forme prílohy 5.

2.
Dôkaz prima facie o štátnej príslušnosti podľa článku 3
ods. 1 a článku 5 ods. 1 možno preukázať najmä prostredníc
tvom dokladov uvedených v prílohe 2 k tejto dohode, a to aj
vtedy, ak sa ich platnosť skončila. Ak takéto doklady boli pred
ložené, členské štáty a Arménsko považujú štátnu príslušnosť za
určenú, ak nemôžu preukázať opak. Dôkaz prima facie o štátnej
príslušnosti nemožno preukázať falošnými dokladmi.

3.
Ak nemožno predložiť žiaden z dokladov uvedených
v prílohách 1 alebo 2, príslušné diplomatické zastúpenie alebo
konzulárny úrad dotknutého požiadaného štátu na žiadosť
žiadajúceho štátu, ktorá je zahrnutá do žiadosti o readmisiu,
bezodkladne a najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti o readmisiu v súlade s článkom 11 ods. 2
uskutočnia pohovor s osobou, ktorá má byť readmitovaná,
s cieľom určiť jej štátnu príslušnosť. Postup pri týchto pohovo
roch môže byť stanovený vo vykonávacích protokoloch uvede
ných v článku 20 tejto dohody.

Článok 10
Dôkazné prostriedky týkajúce sa štátnych príslušníkov
tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti
1.
Splnenie podmienok readmisie štátnych príslušníkov tretej
krajiny a osôb bez štátnej príslušnosti stanovených v článku 4
ods. 1 a článku 6 ods. 1 sa preukáže najmä dôkaznými
prostriedkami uvedenými v prílohe 3 k tejto dohode; nemožno
ho preukázať falošnými dokladmi. Členské štáty a Arménsko
bez ďalšieho vyšetrovania vzájomne uznajú každý taký dôkaz.

2.
Dôkaz prima facie o splnení podmienok readmisie štátnych
príslušníkov tretej krajiny a osôb bez štátnej príslušnosti stano
vených v článku 4 ods. 1 a článku 6 ods. 1 sa preukáže najmä
prostredníctvom dôkazných prostriedkov uvedených v prílohe 4
k tejto dohode; nemožno ho preukázať falošnými dokladmi. Po
predložení takého dôkazu prima facie členské štáty a Arménsko
považujú podmienky za splnené, ak nemôžu preukázať opak.

3.
Neoprávnenosť vstupu, zdržiavania sa alebo pobytu sa
preukáže tým, že v cestovných dokladoch dotknutej osoby
chýba potrebné vízum alebo iné povolenie na pobyt na
území žiadajúceho štátu. Vyhlásenie žiadajúceho štátu, že
o dotknutej osobe sa zistilo, že nemá potrebné cestovné
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doklady, vízum alebo povolenie na pobyt, takisto predstavuje
dôkaz prima facie o neoprávnenom vstupe, zdržiavaní sa alebo
pobyte.

sprievod, taký sprievod sa neobmedzuje len na oprávnené osoby
žiadajúceho štátu, pod podmienkou, že ide o osoby splnomoc
nené Arménskom alebo ktorýmkoľvek členským štátom.

Článok 11

3.
Ak sa prevoz uskutočňuje letecky, prípadný sprievod je
oslobodený od povinnosti zaobstarať si potrebné víza.

Lehoty
1.
Žiadosť o readmisiu sa musí predložiť príslušnému orgánu
požiadaného štátu v lehote najneskôr do deviatich mesiacov po
tom, čo príslušný orgán žiadajúceho štátu zistil, že štátny
príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti
nespĺňa alebo prestala spĺňať platné podmienky potrebné na
vstup na jeho územie, zdržiavanie sa na jeho území alebo na
pobyt na ňom. Ak existujú právne alebo vecné prekážky
podania žiadosti v rámci stanovenej lehoty, lehota sa na žiadosť
žiadajúceho štátu predĺži, ale len dovtedy, kým prekážky
nebudú odstránené.
2.

Na žiadosť o readmisiu sa musí odpovedať písomne:

Článok 13
Readmisia omylom
Žiadajúci štát prevezme naspäť každú osobu readmitovanú
požiadaným štátom, ak sa v lehote do šiestich mesiacov od
odovzdania dotknutej osoby preukáže, že nie sú splnené požia
davky stanovené v článkoch 3 až 6 tejto dohody.
V takýchto prípadoch sa uplatnia mutatis mutandis procesné
ustanovenia tejto dohody a poskytnú sa všetky dostupné
údaje o skutočnej totožnosti a štátnej príslušnosti osoby,
ktorá sa má prevziať späť.

— do dvoch pracovných dní, ak bola žiadosť predložená
v rámci zrýchleného postupu (článok 7 ods. 3),

ODDIEL IV
TRANZIT

— do dvanástich kalendárnych dní vo všetkých ostatných
prípadoch.
Táto lehota začne plynúť odo dňa prijatia žiadosti o readmisiu.
Ak sa odpoveď neposkytla v tejto lehote, odovzdanie danej
osoby sa považuje za schválené.
Odpoveď na žiadosť o readmisiu je možné podať prostredníc
tvom akýchkoľvek komunikačných prostriedkov, vrátane elek
tronických prostriedkov.
3.
Zamietnutie žiadosti o readmisiu je potrebné písomne
zdôvodniť.
4.
Po schválení readmisie alebo v prípadoch uplynutia lehoty
uvedenej v odseku 2 sa odovzdanie dotknutej osoby uskutoční
do troch mesiacov. Na žiadosť žiadajúceho štátu možno túto
lehotu predĺžiť o čas potrebný na riešenie právnych alebo
vecných prekážok.
Článok 12
Postup pri odovzdávaní osôb a spôsoby prepravy
1.
Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 ods. 2, príslušné
orgány žiadajúceho štátu pred vrátením danej osoby s pred
stihom minimálne dvoch pracovných dní písomne oznámia
príslušným orgánom požiadaného štátu dátum jej odovzdania,
miesto vstupu, možný sprievod a ostatné informácie dôležité
pre odovzdanie.
2.
Prepravu možno uskutočniť akýmkoľvek spôsobom
vrátane leteckej prepravy. Letecký návrat sa neobmedzuje na
používanie vnútroštátnych prepravcov Arménska alebo člen
ských štátov a môže sa uskutočniť využitím pravidelných
alebo charterových letov. V prípade, že je pri vrátení potrebný

Článok 14
Zásady
1.
Členské štáty a Arménsko by mali obmedziť tranzit štát
nych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej prísluš
nosti na prípady, keď takéto osoby nemožno vrátiť do štátu
určenia priamo.
2.
Arménsko povolí tranzit štátnych príslušníkov tretích
krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti, ak o to členský štát
požiada, a členský štát povolí tranzit štátnych príslušníkov
tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti, ak o to
Arménsko požiada, a to pod podmienkou, že je zaručená
následná preprava týchto osôb v prípadných ďalších tranzitných
štátoch, ako aj ich readmisia štátom určenia.
3.

Arménsko alebo členský štát môžu tranzit zamietnuť:

a) ak existuje riziko, že by štátny príslušník tretej krajiny alebo
osoba bez štátnej príslušnosti mohli byť v štáte určenia alebo
v inom tranzitnom štáte vystavení mučeniu, neľudskému
alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu, trestaniu alebo trestu
smrti alebo prenasledovaniu z dôvodu rasy, náboženstva,
štátnej príslušnosti, príslušnosti k určitej sociálnej skupine
alebo z dôvodu politického presvedčenia, alebo
b) ak štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej
príslušnosti čelia v požiadanom štáte alebo v inom tran
zitnom štáte trestnému stíhaniu, alebo
c) z dôvodov verejného zdravia, vnútornej bezpečnosti, verej
ného poriadku alebo na základe iných štátnych záujmov
požiadaného štátu.
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4.
Arménsko alebo členský štát môžu zrušiť akékoľvek
vydané povolenie, ak sa po jeho vydaní vyskytnú alebo zistia
okolnosti uvedené v odseku 3, ktoré bránia tranzitu, alebo ak
ďalšia cesta cez prípadné tranzitné štáty alebo readmisia štátom
určenia už nie je zaručená. V tomto prípade žiadajúci štát
prijme štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osobu bez
štátnej príslušnosti podľa potreby a bezodkladne späť.
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5.
Tranzit osôb sa uskutoční do 30 dní od obdržania súhlasu
so žiadosťou.

ODDIEL V
NÁKLADY

Článok 16
Článok 15

Náklady na prepravu a tranzit

Tranzitné konanie

Bez toho, aby bolo dotknuté právo príslušných orgánov
vymáhať náklady spojené s readmisiou od osoby, ktorá má
byť readmitovaná, alebo od tretích strán, všetky náklady v súvi
slosti s readmisiou a tranzitom podľa tejto dohody až po
hranicu štátu konečného určenia znáša žiadajúci štát.

1.
Príslušnému orgánu požiadaného štátu musí byť pred
ložená písomná žiadosť o tranzit, ktorá obsahuje tieto údaje:
a) typ tranzitu (letecky, po mori alebo po súši), prípadné ďalšie
tranzitné štáty a plánované miesto konečného určenia;

ODDIEL VI

b) osobné údaje dotknutej osoby (napr. krstné meno, prie
zvisko, rodné priezvisko, iné používané, respektíve známe
mená alebo prezývky, dátum narodenia, pohlavie a –
podľa možnosti – miesto narodenia, štátnu príslušnosť,
jazyk, druh a číslo cestovného dokladu);
c) predpokladané miesto vstupu na územie, čas odovzdania
a prípadné použitie sprievodu;
d) vyhlásenie, že z pohľadu žiadajúceho štátu sú podmienky
podľa článku 14 ods. 2 splnené a že nie sú známe žiadne
dôvody na odmietnutie žiadosti podľa článku 14 ods. 3.
Na žiadosti o tranzit sa použije spoločný formulár, ktorý je
priložený k tejto dohode vo forme prílohy 6.
Žiadosť o tranzit je možné podať prostredníctvom akýchkoľvek
komunikačných prostriedkov, vrátane elektronických prostried
kov.
2.
Požiadaný štát do troch pracovných dní od prijatia
žiadosti oznámi žiadajúcemu štátu písomnou formou, že
prevezme danú osobu, a potvrdí miesto a predpokladaný čas
vstupu na územie, alebo oznámi, že prevzatie odmieta, a uvedie
dôvody svojho odmietnutia. Ak sa odpoveď neposkytla do
troch pracovných dní, tranzit sa považuje za schválený.
Odpoveď na žiadosť o tranzit je možné podať prostredníctvom
akýchkoľvek komunikačných prostriedkov, vrátane elektronic
kých prostriedkov.
3.
Ak sa tranzit uskutočňuje letecky, osoba, ktorá má byť
readmitovaná, a jej prípadný sprievod, sú oslobodení od povin
nosti zaobstarať si letiskové tranzitné vízum.
4.
Príslušné orgány požiadaného štátu po vzájomnej dohode
pomáhajú pri uskutočnení tranzitu, najmä zabezpečením
dohľadu nad dotknutými osobami a poskytnutím potrebného
vybavenia na tento účel.

OCHRANA ÚDAJOV A VZŤAH K ĎALŠÍM MEDZINÁRODNÝM
ZÁVÄZKOM

Článok 17
Ochrana údajov
Oznamovanie osobných údajov sa uskutoční iba v prípade, ak
je to nevyhnutné na vykonávanie tejto dohody príslušnými
orgánmi Arménska alebo členského štátu. Spracovanie osob
ných údajov a nakladanie s nimi v konkrétnom prípade
podlieha vnútroštátnym právnym predpisom Arménska a ak
je prevádzkovateľom príslušný orgán členského štátu, ustanove
niam smernice 95/46/ES a vnútroštátnym právnym predpisom
tohto členského štátu prijatým v súlade s uvedenou smernicou.
Okrem toho platia tieto zásady:

a) osobné údaje sa musia spracúvať spravodlivým a zákonným
spôsobom;

b) osobné údaje musia byť zhromažďované iba na konkrétny,
výslovne uvedený a zákonný účel vykonávania tejto dohody
a nesmú byť odovzdávajúcim orgánom ani prijímajúcim
orgánom ďalej spracúvané spôsobom nezlučiteľným
s týmto účelom;

c) osobné údaje musia byť vo vzťahu k účelu, na ktorý sa
zhromažďujú a/alebo ďalej spracovávajú, primerané a nále
žité, a nesmú tento účel presahovať; poskytované osobné
údaje sa môžu konkrétne týkať iba:

— osobných údajov osoby, ktorá má byť odovzdaná (napr.
mená, priezviská, akékoľvek predchádzajúce mená, iné
mená, ktoré používa/pod ktorými je známa, alebo
prezývky, pohlavie, rodinný stav, dátum a miesto naro
denia, súčasná štátna príslušnosť a všetky predchádzajúce
štátne príslušnosti),

— pasu, preukazov totožnosti alebo vodičského preukazu
(číslo, platnosť, dátum vydania, vydávajúci orgán, miesto
vydania),
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— zastávok a cestovnej trasy,

L 289/19

ODDIEL VII
VYKONÁVANIE A UPLATŇOVANIE

— ďalších informácií potrebných na určenie totožnosti
odovzdávanej osoby alebo na preskúmanie splnenia
podmienok na readmisiu v zmysle tejto dohody;
d) osobné údaje musia byť presné a v prípade potreby aktuali
zované;
e) osobné údaje sa musia uchovávať vo formáte, ktorý umož
ňuje určenie totožnosti subjektu údajov len dovtedy, kým je
to potrebné na účel, na ktorý sa údaje zhromažďovali alebo
na ktorý sa ďalej spracúvali;
f) orgán poskytujúci údaje prijme všetky primerané opatrenia,
aby sa zabezpečila príslušná oprava osobných údajov, ich
vymazanie alebo zablokovanie v prípade, ak spracovanie
týchto osobných údajov nie je v súlade s ustanoveniami
tohto článku, a to najmä preto, lebo údaje sú vo vzťahu
k účelu spracovania neprimerané, nenáležité alebo tento
účel presahujú. Medzi tieto opatrenia patrí aj oznamovanie
každej opravy, vymazania alebo zablokovania údajov druhej
strane;
g) prijímajúci orgán na požiadanie informuje odovzdávajúci
orgán o použití oznámených údajov a o výsledkoch, ktoré
z nich získal;
h) osobné údaje možno oznamovať len príslušným orgánom.
Na oznámenie ďalším orgánom je potrebný predchádzajúci
súhlas odovzdávajúceho orgánu;
i) odovzdávajúci orgán aj prijímajúci orgán sú povinné viesť si
písomný záznam o oznamovaní a preberaní osobných
údajov.
Článok 18

Článok 19
Spoločný readmisný výbor
1.
Zmluvné strany si poskytujú vzájomnú pomoc pri uplat
ňovaní a výklade tejto dohody. S týmto cieľom zriadia spoločný
readmisný výbor (ďalej len „výbor“), ktorého úlohou bude
najmä:
a) monitorovať a vymieňať informácie týkajúce sa uplatňovania
tejto dohody s výnimkou informácií týkajúcich sa osobných
údajov;
b) riešiť otázky vyplývajúce z výkladu alebo uplatňovania usta
novení tejto dohody;
c) rozhodovať o vykonávacích opatreniach potrebných na
jednotné uplatňovanie tejto dohody;
d) dbať na pravidelnú výmenu informácií o vykonávacích
protokoloch vypracovaných jednotlivými členskými štátmi
a Arménskom podľa článku 20;
e) odporúčať zmeny a doplnenia tejto dohody a jej príloh.
2.

Rozhodnutia výboru sú pre zmluvné strany záväzné.

3.

Výbor je zložený zo zástupcov Únie a Arménska.

4.
Výbor zasadá v prípade potreby na žiadosť jednej zo
zmluvných strán.
5.

Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Vzťah k ďalším medzinárodným záväzkom
1.
Touto dohodou nie sú dotknuté práva, záväzky a povin
nosti Únie, jej členských štátov a Arménska vyplývajúce z medzi
národného práva, vrátane medzinárodných dohovorov, ktorých
sú zmluvnými stranami, najmä z medzinárodných nástrojov
uvedených v článku 2 a z:
— medzinárodných dohovorov určujúcich štát zodpovedný za
preskúmanie predložených žiadostí o azyl,

Článok 20
Vykonávacie protokoly
1.
Bez toho, aby tým bola dotknutá priama uplatniteľnosť
tejto dohody, na žiadosť členského štátu alebo Arménska vypra
cujú Arménsko a členský štát vykonávací protokol, ktorý sa
okrem iného vzťahuje na pravidlá o:
a) určení príslušných orgánov, hraničných priechodov a výmene
kontaktných miest;

— medzinárodných dohovorov o vydávaní osôb a ich tranzite,
— multilaterálnych medzinárodných dohovorov a dohôd
o readmisii cudzích štátnych príslušníkov.

b) podmienkach readmisie so sprievodom, vrátane tranzitu štát
nych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej prísluš
nosti so sprievodom;

2.
Nič v tejto dohode nebráni vráteniu osoby na základe
iných oficiálnych alebo neoficiálnych dojednaní.

c) prostriedkoch a dokladoch okrem tých, ktoré sú uvedené
v prílohách 1 až 4 k tejto dohode;
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d) spôsoboch readmisie v rámci zrýchleného postupu;
e) postupe pri pohovoroch.
2.
Vykonávacie protokoly uvedené v odseku 1 nadobúdajú
platnosť až potom, čo sa oznámia spoločnému readmisnému
výboru uvedenému v článku 19.
3.
Arménsko súhlasí s uplatňovaním akéhokoľvek ustano
venia vykonávacieho protokolu vypracovaného s jedným člen
ským štátom aj vo vzťahu s akýmkoľvek iným členským štátom
na základe jeho žiadosti. Členské štáty súhlasia s uplatňovaním
akéhokoľvek ustanovenia vykonávacieho protokolu uzavretého
jedným z členských štátov aj vo svojich vzťahoch s Arménskom
na základe jeho žiadosti a s prihliadnutím na praktickú uplat
niteľnosť takéhoto ustanovenia v iných členských štátoch.

31.10.2013

2.
Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom druhého
mesiaca nasledujúceho po dni, keď posledná zmluvná strana
oznámi druhej zmluvnej strane ukončenie postupov uvedených
v odseku 1.
3.
Táto dohoda sa uplatňuje na Spojené kráľovstvo Veľkej
Británie a Severného Írska a na Írsko od prvého dňa druhého
mesiaca nasledujúceho po dátume oznámenia uvedeného
v článku 22 ods. 2.
4.

Táto dohoda sa uzatvára na neobmedzené obdobie.

Vzťah k dvojstranným dohodám o readmisii alebo
dojednaniam členských štátov

5.
Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať na základe spoloč
ného súhlasu zmluvných strán. Zmeny a doplnenia sa vypracujú
vo forme samostatných protokolov, ktoré tvoria neoddeliteľnú
súčasť tejto dohody a nadobudnú platnosť v súlade s postupom
stanoveným v tomto článku.

Ustanovenia tejto dohody majú prednosť pred ustanoveniami
akejkoľvek dvojstrannej dohody alebo akéhokoľvek dojednania
o readmisii osôb bez povolenia na pobyt, ktoré boli alebo môžu
byť podľa článku 20 uzavreté medzi jednotlivými členskými
štátmi a Arménskom, ak ustanovenia dvojstrannej dohody
alebo dojednania nie sú zlučiteľné s ustanoveniami tejto
dohody.

6.
Každá zo zmluvných strán môže, prostredníctvom oficiál
neho oznámenia druhej zmluvnej strane a po predchádzajúcej
porade s výborom uvedeným v článku 19, vykonávanie tejto
dohody úplne alebo sčasti dočasne pozastaviť. Pozastavenie
nadobudne platnosť druhým dňom nasledujúcim po dni takého
oznámenia.

Článok 21

ODDIEL VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 22
Územná pôsobnosť
1.
S výhradou odseku 2 sa táto dohoda uplatňuje na
územiach, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o Európskej únii
a Zmluva o fungovaní Európskej únie, a na území Arménska.
2.
Táto dohoda sa uplatňuje na území Spojeného kráľovstva
Veľkej Británie a Severného Írska a na území Írska iba na
základe oznámenia zo strany Európskej únie adresovaného na
tento účel Arménsku. Táto dohoda sa neuplatňuje na území
Dánskeho kráľovstva.
Článok 23
Nadobudnutie platnosti dohody, jej trvanie a skončenie
platnosti
1.
Zmluvné strany túto dohodu ratifikujú alebo schvália
v súlade so svojimi príslušnými postupmi.

7.
Každá zo zmluvných strán môže túto dohodu vypovedať
na základe oficiálneho oznámenia adresovaného druhej
zmluvnej strane. Platnosť tejto dohody sa končí šesť mesiacov
po dni takého oznámenia.
Článok 24
Prílohy
Prílohy 1 až 6 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

V Bruseli devätnásteho apríla dvetisíctrinásť v dvoch vyhotove
niach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom,
fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom,
lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portu
galskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom,
švédskom, talianskom a arménskom jazyku, pričom každé
znenie je rovnako autentické.
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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 Pепублика Армения
Por la República de Armenia
Za Arménskou republiku
For Republikken Armenien
Für die Republik Armenien
Armeenia Vabariigi nimel
Για της Δημοκρατίας της Αρμενίας
For the Republic of Armenia
Pour la République d'Arménie
Per la Repubblica di Armenia
Armēnijas Republikas vārdā –
Armėnijos Respublikos vardu
Örmény Köztársaság részéről
Għall-Repubblika tal-Armenja
Voor de Republiek Armenië
W imieniu Republiki Armenii
Pela República da Arménia
Pentru Republica Armenia
Za Arménsku republiku
Za Republiko Armenijo
Armenian tasavallan puolesta
För Republiken Armenien
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PRÍLOHA 1
SPOLOČNÝ ZOZNAM DOKLADOV, KTORÝCH PREDLOŽENIE SA POVAŽUJE ZA DÔKAZ O ŠTÁTNEJ
PRÍSLUŠNOSTI
(článok 3 ods. 1, článok 5 ods. 1 a článok 9 ods. 1)
— Cestovné pasy akéhokoľvek druhu (štátne pasy, diplomatické pasy, služobné pasy, hromadné pasy a náhradné pasy
vrátane detských pasov),
— preukazy totožnosti akéhokoľvek druhu (vrátane dočasných a náhradných),
— osvedčenia o občianstve a iné úradné doklady, v ktorých sa uvádza občianstvo alebo ktoré jednoznačne svedčia
o občianstve.

PRÍLOHA 2
SPOLOČNÝ ZOZNAM DOKLADOV, KTORÝCH PREDLOŽENIE SA POVAŽUJE ZA DÔKAZ PRIMA FACIE
O ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI
(článok 3 ods. 1, článok 5 ods. 1 a článok 9 ods. 2)
— Doklady uvedené v prílohe 1, ktorých platnosť sa skončila pred viac ako šiestimi mesiacmi,
— fotokópie ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v prílohe 1 k tejto dohode,
— vodičské preukazy alebo ich fotokópie,
— rodné listy alebo ich fotokópie,
— zamestnanecké preukazy alebo ich fotokópie,
— svedecké výpovede,
— vyhlásenia príslušnej osoby a jazyk, ktorým hovorí, vrátane výsledku úradnej skúšky,
— akýkoľvek iný doklad, pomocou ktorého sa dá určiť štátna príslušnosť dotknutej osoby,
— odtlačky prstov,
— priepustky vydané požiadaným štátom,
— vojenské knižky a vojenské preukazy totožnosti,
— námornícke knižky a služobné preukazy veliteľov námorných lodí,
— potvrdenie totožnosti na základe výsledkov vyhľadávania vo vízovom informačnom systéme (1),
— v prípade, že členské štáty nevyužívajú vízový informačný systém, pozitívne identifikácie vyplývajúce zo záznamov
týchto členských štátov o žiadosti o udelenie víza.

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov
o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60).
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PRÍLOHA 3
SPOLOČNÝ ZOZNAM DOKLADOV, KTORÉ SA POVAŽUJÚ ZA DÔKAZ O SPLNENÍ PODMIENOK
READMISIE ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN A OSÔB BEZ ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI
(Článok 4 ods. 1, článok 6 ods. 1 a článok 10 ods. 1)
— Vízum a/alebo povolenie na pobyt vydané požiadaným štátom,
— vstupné/výstupné pečiatky alebo podobné potvrdenia v cestovnom doklade dotknutej osoby, alebo iný dôkaz vstupu
na územie, respektíve odchodu z územia (napr. fotografický).

PRÍLOHA 4
SPOLOČNÝ ZOZNAM DOKLADOV, KTORÉ SA POVAŽUJÚ ZA DÔKAZ PRIMA FACIE O SPLNENÍ
PODMIENOK READMISIE ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN A OSÔB BEZ ŠTÁTNEJ
PRÍSLUŠNOSTI
(článok 4 ods. 1, článok 6 ods. 1 a článok 10 ods. 2)
— Opis, ktorý vydali príslušné úrady žiadajúceho štátu a ktorý sa týka miesta a okolností, za akých bola dotknutá osoba
zadržaná po vstupe na územie tohto štátu,
— informácie súvisiace s totožnosťou a/alebo pobytom osoby, ktoré poskytla medzinárodná organizácia (napr. Úrad
vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov),
— správy/potvrdenie informácií zo strany rodinných príslušníkov, spolucestujúcich atď.,
— vyhlásenie dotyčnej osoby,
— odtlačky prstov,
— doklady, potvrdenia a účty akéhokoľvek druhu (napr. hotelové účty, karty dosvedčujúce návštevu u lekára, respektíve
zubára, vstupné preukazy do verejných alebo súkromných inštitúcií, zmluvy na prenájom áut, potvrdenky transakcie
uskutočnenej kreditnou kartou atď.), ktorými možno jasne preukázať, že dotknutá osoba sa zdržiavala na území
požiadaného štátu,
— letenky alebo lístky na lietadlo, vlak, autobus alebo loď, na ktorých je meno cestujúceho a/alebo zoznamy cestujúcich,
ktorými možno dosvedčiť zdržiavanie sa a trasu cesty dotknutej osoby na území požiadaného štátu,
— informácie svedčiace o tom, že dotknutá osoba použila kuriérske služby alebo služby cestovnej kancelárie,
— úradné vyhlásenia, najmä vyhlásenia príslušníkov hraničného orgánu a iných svedkov, ktorí môžu dosvedčiť, že
dotknutá osoba prekročila hranicu,
— úradná výpoveď dotknutej osoby v rámci súdneho alebo správneho konania.
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PRÍLOHA 5
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PRÍLOHA 6
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Spoločné vyhlásenie týkajúce sa článku 3 ods. 3 a článku 5 ods. 3

Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa právnych predpisoch Arménskej republiky a členských štátov
o štátnej príslušnosti nie je možné občanovi Arménskej republiky alebo občanovi EÚ odňať štátnu prísluš
nosť.
Zmluvné strany súhlasia, že ak by sa mal tento právny stav zmeniť, včas uskutočnia vzájomné konzultácie.

Spoločné vyhlásenie týkajúce sa Islandskej republiky

Zmluvné strany berú na vedomie úzky vzťah medzi Európskou úniou a Islandskou republikou, najmä
v zmysle Dohody z 18. mája 1999 o pridružení tejto krajiny k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju
schengenského acquis. Za takýchto okolností je vhodné, aby Arménsko uzavrelo dohodu o readmisii
s Islandskou republikou za rovnakých podmienok, za akých bola uzavretá táto dohoda.
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NARIADENIA
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1059/2013
z 29. októbra 2013
o povolení prípravku zo Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 (držiteľ povolenia spoločnosť Prosol
SpA) ako kŕmnej doplnkovej látky pre výkrmové zvieratá a o zmene rozhodnutia (ES) č. 492/2006
(Text s významom pre EHP)

Komisie (ES) č. 1119/2010 (5) pre dojnice a kone a naria
dením Komisie (EÚ) č. 170/2011 (6) pre odstavené
prasiatka.

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach
určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho
článok 9 ods. 2,

(4)

V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES)
č. 1831/2003 v spojení s jeho článkom 7 bola pred
ložená žiadosť o prehodnotenie daného prípravku ako
kŕmnej doplnkovej látky pre výkrmové zvieratá a o zara
denie danej doplnkovej látky do kategórie doplnkových
látok „zootechnické doplnkové látky“. K žiadosti boli
priložené údaje a doklady požadované podľa článku 7
ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(5)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“)
vo svojom stanovisku z 13. marca 2013 (7) dospel
k záveru, že prípravok zo Saccharomyces cerevisiae MUCL
39885 nemá v rámci navrhovaných podmienok použí
vania nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, ľudí ani na
životné prostredie, a má potenciál zvyšovať konečnú
telesnú hmotnosť, pomer spotreby krmiva k prírastku
hmotnosti a priemerný prírastok hmotnosti. Úrad nepo
važuje osobitné požiadavky na monitorovanie po
uvedení na trh za potrebné. Úrad zároveň overil správu
o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive
predloženú referenčným laboratóriom zriadeným naria
dením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Z posúdenia prípravku zo Saccharomyces cerevisiae MUCL
39885 vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia
v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú
splnené. Preto by sa používanie tohto prípravku malo
povoliť v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie
doplnkových látok určených na používanie vo výžive
zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto
povolení. V článku 10 uvedeného nariadenia sa stanovuje
prehodnotenie doplnkových látok povolených podľa
smernice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Prípravok zo Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 bol
v súlade so smernicou 70/524/EHS povolený nariadením
Komisie (ES) č. 492/2006 (3) bez časového obmedzenia
ako kŕmna doplnková látka na použitie u výkrmových
zvierat. Prípravok bol následne zapísaný do Registra
kŕmnych doplnkových látok ako jestvujúci výrobok
v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES)
č. 1831/2003.

(3)

Prípravok zo Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 bol
zároveň na obdobie desať rokov povolený nariadením
Komisie (ES) 896/2009 (4) pre prasnice, nariadením

(1) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) Smernica Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných
látkach do krmív (Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1).
(3) Nariadenie Komisie (ES) č. 492/2006 z 27. marca 2006 o dočasných
a trvalých povoleniach niektorých doplnkových látok v krmivách
(Ú. v. EÚ L 89, 28.3.2006, s. 6).
(4) Nariadenie Komisie (ES) č. 896/2009 z 25. septembra 2009 o povo
lení nového použitia Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 ako
kŕmnej doplnkovej látky pre prasnice (držiteľ povolenia Prosol
SpA) (Ú. v. EÚ L 256, 29.9.2009, s. 6).

(5) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1119/2010 z 2. decembra 2010, ktoré
sa týka povolenia používania Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885
ako kŕmnej doplnkovej látky pre dojnice a kone a ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1520/2007 (držiteľ povolenia Prosol
SpA) (Ú. v. EÚ L 317, 3.12.2010, s. 9).
(6) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 170/2011 z 23. februára 2011, ktoré sa
týka povolenia Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 ako kŕmnej
doplnkovej látky pre prasiatka (odstavené) a ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie (ES) č. 1200/2005 (držiteľ povolenia Prosol SpA)
(Ú. v. EÚ L 49, 24.2.2011, s. 8).
(7) Vestník EFSA (EFSA Journal) (2013) 11(4):3174.

31.10.2013

(7)

(8)

(9)

SK
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V dôsledku udelenia nového povolenia na základe naria
denia (ES) č. 1831/2003 by sa ustanovenia o Saccharo
myces cerevisiae MUCL 39885 uvedené v nariadení (ES)
č. 492/2006 mali vypustiť. Nariadenie (ES) č. 492/2006
by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
Vzhľadom na to, že okamžité uplatňovanie zmien
podmienok povolenia sa z bezpečnostných dôvodov
nevyžaduje, je vhodné umožniť zainteresovaným stranám
prechodné obdobie, aby sa pripravili na plnenie nových
požiadaviek vyplývajúcich z povolenia.
Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so
stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec
a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:
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črevnej mikroflóry“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive
zvierat na základe podmienok stanovených v uvedenej prílohe.
Článok 2
Z prílohy II k nariadeniu (ES) č. 492/2006 sa vypúšťa položka
E 1710 týkajúca sa Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885.
Článok 3
Prípravok špecifikovaný v prílohe a krmivá obsahujúce tento
prípravok, vyrobené a označené pred 19. májom 2014 v súlade
s pravidlami platnými pred 19. novembrom 2013, sa môžu
naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich
zásob.

Článok 1

Článok 4

Prípravok špecifikovaný v prílohe, ktorý patrí do kategórie „zoo
technické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „stabilizátory

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

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

V Bruseli 29. októbra 2013
Za Komisiu
predseda
José Manuel BARROSO
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PRÍLOHA

Identifikačné
Názov/meno
číslo
držiteľa
doplnkovej
povolenia
látky

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo
kategória
zvierat

Maximálny
vek

Minimálny
obsah

Maximálny
obsah

JTK/kg kompletného krmiva
s obsahom vlhkosti 12 %

Iné ustanovenia

Koniec obdobia
platnosti povolenia

SK

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: stabilizátory črevnej mikroflóry
4b1710

Prosol
SpA

Saccharomyces
cerevisiae MUCL
39885

Zloženie doplnkovej látky
Prípravok zo Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885
s obsahom minimálne:
prášok: 1 × 109 JTK/g doplnkovej látky
v tuhej forme

Živé bunky zo Saccharomyces cerevisiae MUCL
39885

—

4 × 109

—

1. V návode na použitie
doplnkovej látky a premixu je
potrebné uviesť podmienky
skladovania a stabilitu pri
peletovaní.

19. novembra 2023

2. Minimálny odporúčaný obsah
doplnkovej látky na hlavu
denne: 3,6 × 1010 JTK.
3. Na účely bezpečnosti: počas
manipulácie sa používajú
okuliare a rukavice.

Analytická metóda (1)
Stanovenie počtu mikroorganizmov: platňovou
metódou použitím agaru s kvasnicovým
extraktom, glukózou a chlóramfenikolom
(EN15789:2009)
Identifikácia: metóda polymerázovej reťazovej
reakcie (PCR)

Úradný vestník Európskej únie

Charakteristika účinnej látky

výkrmové
zvieratá

(1) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto webovej stránke referenčného laboratória:http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

31.10.2013

31.10.2013
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1060/2013
z 29. októbra 2013
o povolení bentonitu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat
(Text s významom pre EHP)

v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 pred
ložená žiadosť o nové povolenie bentonitu ako látky na
zníženie kontaminácie krmív mykotoxínmi u všetkých
druhov zvierat. K uvedeným žiadostiam, v ktorých sa
vyžaduje zaradenie doplnkovej látky do kategórie „tech
nologické doplnkové látky“, boli priložené údaje
a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia
(ES) č. 1831/2003.

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach
určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho
článok 9 ods. 2,

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“)
dospel vo svojich stanoviskách z 2. februára 2011 (4), zo
14. júna 2011 (5) a 14. júna 2012 (6) k záveru, že za
navrhovaných podmienok použitia nemá bentonit
nepriaznivý účinok na zdravie zvierat, ľudí ani na životné
prostredie a že má potenciál byť účinný ako viažuca
a protispekavá látka a takisto ako látka na obmedzenie
kontaminácie rádionuklidmi u všetkých druhov zvierat.
Zároveň sa potvrdilo, že bentonit má potenciál byť
účinný ako látka viažuca aflatoxín u dojníc a že tento
záver možno rozšíriť na všetky prežúvavce. Úrad nepo
važuje osobitné požiadavky na monitorovanie po
uvedení na trh za potrebné. Úrad zároveň overil správu
o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive
predloženú referenčným laboratóriom zriadeným naria
dením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Keďže vykonané štúdie in vitro spĺňajú podmienky na
preukázanie účinnosti technologických doplnkových
látok stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 429/2008 (7)
a zvlášť tie v bode 4 prílohy II a bode 1.4 prílohy III
k danému nariadeniu a boli uznané za štúdie, ktoré jasne
dokazujú schopnosť viazať aflatoxín B1 (AfB), a navyše
väzobná kapacita obmedzená na aflatoxín B1 bola defi
novaná ako vlastnosť bentonitu, možno záver týkajúci sa
jeho účinnosti ako látky na zníženie kontaminácie krmív
mykotoxínmi považovať za dostačujúci na to, aby sa
použitie bentonitu rozšírilo na hydinu a ošípané.

(6)

Z posúdenia bentonitu vyplýva, že podmienky povolenia
stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú
splnené. Používanie uvedenej doplnkovej látky by sa
preto malo povoliť podľa príloh k tomuto nariadeniu.

(4 )
(5 )
(6 )
(7 )

Vestník EFSA (EFSA Journal) 2011; 9(2): 2007.
Vestník EFSA (EFSA Journal) 2011; 9(6): 2276.
Vestník EFSA (EFSA Journal) 2012; 10(7): 2787.
Nariadenie Komisie (ES) č. 429/2008 z 25. apríla 2008 o podrob
ných pravidlách implementácie nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1831/2003, pokiaľ ide o prípravu a predkladanie
žiadostí a posudzovanie a povoľovanie kŕmnych doplnkových
látok (Ú. v. EÚ L 133, 22.5.2008, s. 1).

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie
doplnkových látok určených na používanie vo výžive
zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto
povolení. V článku 10 uvedeného nariadenia sa stanovuje
opätovné preskúmanie doplnkových látok povolených
podľa smernice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Smernicou Komisie 82/822/EHS (3) bol bentonit v súlade
so smernicou 70/542/EHS povolený bez časového obme
dzenia ako kŕmna doplnková látka na použitie u všetkých
druhov zvierat a zaradený do skupiny viažucich, protis
pekavých a zrážacích látok. Táto doplnková látka bola
následne zapísaná do Registra kŕmnych doplnkových
látok ako existujúci výrobok v súlade s článkom 10
ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES)
č. 1831/2003 v spojení s jeho článkom 7 bola pred
ložená žiadosť o opätovné prehodnotenie bentonitu
ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat
v skupine viažucich a protispekavých látok a v súlade
s článkom 7 uvedeného nariadenia žiadosť o nové
použitie ako látky na obmedzenie kontaminácie rádionu
klidmi u všetkých druhov zvierat. Okrem toho bola

(1) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) Smernica Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných
látkach do krmív (Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1).
(3) Štyridsiata prvá smernica Komisie 82/822/EHS z 19. novembra
1982, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k smernici Rady
70/524/EHS o prídavných látkach do krmív (Ú. v. ES L 347,
7.12.1982, p. 16).

L 289/34

(7)
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Vzhľadom na to, že okamžité uplatňovanie zmien
podmienok povolenia bentonitu ako viažucej a protispe
kavej látky sa z bezpečnostných dôvodov nevyžaduje, je
vhodné zainteresovaným stranám poskytnúť prechodné
obdobie, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek
vyplývajúcich z povolenia.

31.10.2013

zníženie kontaminácie krmív mykotoxínmi“, „viažuce látky“,
„protispekavé látky“ a „látky na obmedzenie kontaminácie rádio
nuklidmi“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat na
základe podmienok stanovených v uvedených prílohách.
Článok 2

(8)

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

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Doplnková látka špecifikovaná v prílohe II, ktorá patrí do
funkčných skupín „viažuce látky“ a „protispekavé látky“, a krmivá
obsahujúce túto látku, ktoré boli vyrobené a označené pred
19. novembrom 2015 v súlade s pravidlami platnými pred
19. novembrom 2013, sa môžu naďalej uvádzať na trh
a používať až do vyčerpania existujúcich zásob.

Článok 1

Článok 3

Bentonit špecifikovaný v prílohách, ktorý patrí do kategórie
„technologické doplnkové látky“ a funkčných skupín „látky na

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 29. októbra 2013
Za Komisiu
predseda
José Manuel BARROSO

31.10.2013

PRÍLOHA I

Identifikačné
číslo
doplnkovej
látky

Doplnková
látka

Chemické zloženie, opis, metódy analýzy

Druh alebo
kategória zvierat

Maximálny
vek

Minimálny
obsah

Maximálny
obsah
Iné ustanovenia

Koniec obdobia platnosti
povolenia

SK

mg účinnej látky na kg
kompletného krmiva
s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória technologických doplnkových látok. Funkčná skupina: látky určené na zníženie kontaminácie krmiva mykotoxínmi: aflatoxín B1
1m558

bentonit

Zloženie doplnkovej látky

prežúvavce

bentonit: ≥ 70 % smektit (dioktahedral
montmorillonit).

hydina

Charakteristika účinnej látky

< 10 % opál a živec
< 4 % kremeň a kalcit
AfB1 – väzobná kapacita (VK
90 %.

AfB1)

nad

Analytická metóda (1)
Na stanovenie bentonitu v kŕmnej
doplnkovej látke: röntgenová difrakcia
(XRD).
Na stanovenie VK AfB1 doplnkovej látky:
adsorpčný test realizovaný v tlmivom
roztoku pri pH 5,0 a koncentrácii
4 mg/l v prípade AfB1 a hmotnostnej
koncentrácii 0,02 % v prípade doplnkovej
látky.

20 000

1. V pokynoch na použitie uveďte:

19. novembra 2023

— „Zabráňte súčasnému orálnemu použitiu
s makrolidmi.“,
— v prípade hydiny: „Zabráňte súčasnému orál
nemu použitiu s robenidínom.“
2. V prípade hydiny: súčasné použitie s inými
kokcidiostatikami ako s robenidínom je
kontraindikované pri množstve bentonitu nad
5 000 mg/kg kompletného krmiva.
3. Celkové
množstvo
bentonitu
nesmie
v kompletnom krmive prekročiť najvyššie
prípustné množstvo 20 000 mg/kg komplet
ného krmiva.
4. Doplnková látka sa môže používať v krmivách,
ktoré spĺňajú predpisy Európskej únie týkajúce
sa nežiaducich látok v krmivách.

Úradný vestník Európskej únie

bentonit: ≥ 70 % smektit (dioktahedral
montmorillonit)

ošípané

—

5. Na účely bezpečnosti: pri manipulácii použiť
ochrannú dýchaciu masku, okuliare a ochranné
rukavice.

(1) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto webovej stránke referenčného laboratória Európskej únie pre kŕmne doplnkové látky: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
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PRÍLOHA II

Identifikačné
číslo
Doplnková látka
doplnkovej
látky

Chemické zloženie, opis, metódy
analýzy

Druh alebo
kategória zvierat

Minimálny obsah
Maximálny vek

Maximálny obsah

mg účinnej látky na kg kompletného
krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Iné ustanovenia

Koniec obdobia
platnosti povolenia

1m558i

bentonit

Zloženie doplnkovej látky:

všetky živočíšne
druhy

SK

Kategória technologických doplnkových látok. Funkčná skupina: viažuce látky
—

20 000

bentonit: ≥ 50 % smektit.

1. V pokynoch na použitie uveďte:

19. novembra 2023

— „Zabráňte súčasnému orálnemu použitiu
s makrolidmi.“,

Charakteristika účinnej látky:

— v prípade hydiny: „Zabráňte súčasnému
orálnemu použitiu s robenidínom.“

bentonit: ≥ 50 % smektit.

Na stanovenie bentonitu v
kŕmnej doplnkovej látke: röntge
nová difrakcia (XRD).

Úradný vestník Európskej únie

2. V prípade hydiny: súčasné použitie s inými
kokcidiostatikami ako s robenidínom je
kontraindikované pri množstve bentonitu
nad 5 000 mg/kg kompletného krmiva.

Analytická metóda (1)

3. Celkové množstvo bentonitu nesmie
v kompletnom krmive prekročiť najvyššie
prípustné
množstvo
20 000 mg/kg
kompletného krmiva.
4. Na účely bezpečnosti: pri manipulácii
použiť ochrannú dýchaciu masku, okuliare
a ochranné rukavice.

Kategória technologických doplnkových látok. Funkčná skupina: protispekavé látky
1m558i

bentonit

Zloženie doplnkovej látky:
bentonit: ≥ 50 % smektit.
Charakteristika účinnej látky:
bentonit: ≥ 50 % smektit.

všetky živočíšne
druhy

—

20 000

1. V pokynoch na použitie uveďte:

19. novembra 2023

— „Zabráňte súčasnému orálnemu použitiu
s makrolidmi.“,
— v prípade hydiny: „Zabráňte súčasnému
orálnemu použitiu s robenidínom.“

Analytická metóda (1)

31.10.2013

Na stanovenie bentonitu v
kŕmnej doplnkovej látke: röntge
nová difrakcia (XRD).

Chemické zloženie, opis, metódy
analýzy

Druh alebo
kategória zvierat

Minimálny obsah
Maximálny vek

Maximálny obsah

mg účinnej látky na kg kompletného
krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Iné ustanovenia

Koniec obdobia
platnosti povolenia

SK

2. V prípade hydiny: súčasné použitie s inými
kokcidiostatikami ako s robenidínom je
kontraindikované pri množstve bentonitu
nad 5 000 mg/kg kompletného krmiva.

31.10.2013

Identifikačné
číslo
Doplnková látka
doplnkovej
látky

3. Celkové množstvo bentonitu nesmie
v kompletnom krmive prekročiť najvyššie
prípustné
množstvo
20 000 mg/kg
kompletného krmiva.
4. Na účely bezpečnosti: pri manipulácii
použiť ochrannú dýchaciu masku, okuliare
a ochranné rukavice.

1m558i

bentonit

Zloženie doplnkovej látky:
bentonit: ≥ 50 % smektit.
Charakteristika účinnej látky:
bentonit: ≥ 50 % smektit.
Analytická metóda (1)
Na stanovenie bentonitu v
kŕmnej doplnkovej látke: röntge
nová difrakcia (XRD).

všetky živočíšne
druhy

—

—

1. V pokynoch na použitie uveďte:

19. novembra 2023

— „Zabráňte súčasnému orálnemu použitiu
s makrolidmi.“,
— v prípade hydiny: „Zabráňte súčasnému
orálnemu použitiu s robenidínom.“
2. V prípade hydiny: súčasné použitie s inými
kokcidiostatikami ako s robenidínom je
kontraindikované pri množstve bentonitu
nad 5 000 mg/kg kompletného krmiva.

Úradný vestník Európskej únie

Kategória technologických doplnkových látok. Funkčná skupina: látky na obmedzenie kontaminácie rádionuklidmi (134/137Cs)

3. Zmes bentonitu z rôznych zdrojov nesmie
v kompletnom krmive prekročiť najvyššie
prípustné
množstvo
20 000 mg/kg
kompletného krmiva.
4. Doplnková látka sa môže použiť v prípade,
že je krmivo kontaminované rádioaktívnym
céziom s cieľom obmedziť kontamináciu
u zvierat a v produktoch z nich.
5. Na účely bezpečnosti: pri manipulácii
použiť ochrannú dýchaciu masku, okuliare
a ochranné rukavice.

L 289/37

(1) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto webovej stránke referenčného laboratória Európskej únie pre kŕmne doplnkové látky: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
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31.10.2013

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1061/2013
z 29. októbra 2013
o povolení prípravku Enterococcus faecium NCIMB 10415 ako kŕmnej doplnkovej látky pre teľatá,
kozľatá, mačky a psy a o zmene nariadenia (ES) č. 1288/2004 (držiteľom povolenia je spoločnosť
DSM Nutritional Products Ltd zastúpená spoločnosťou DSM Nutritional products Sp. Z o.o.)
(Text s významom pre EHP)

(ES) č. 102/2009 (7). Uvedený prípravok bol následne
zapísaný do Registra kŕmnych doplnkových látok ako
existujúci výrobok v súlade s článkom 10 ods. 1 písm.
b) nariadenia (ES) č. 1831/2003.

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

(3)

Prípravok bol takisto povolený na obdobie desiatich
rokov v prípade kurčiat na výkrm vykonávacím naria
dením Komisie (EÚ) č. 361/2011 (8).

(4)

V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES)
č. 1831/2003 v spojení s článkom 7 uvedeného naria
denia bola predložená žiadosť o prehodnotenie prípravku
Enterococcus faecium NCIMB 10415 ako kŕmnej
doplnkovej látky pre teľatá, mačky a psy a v súlade
s článkom 7 uvedeného nariadenia bola predložená
žiadosť o nové použitie pre kozľatá, s požiadavkou
o zaradenie uvedenej doplnkovej látky do kategórie
doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.
K tejto žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžado
vané podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES)
č. 1831/2003.

(5)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“)
vo svojich stanoviskách z 29. januára 2013 (9) dospel
k záveru, že prípravok Enterococcus faecium NCIMB
10415 nemá v rámci navrhovaných podmienok použí
vania nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, zdravie ľudí,
ani na životné prostredie a že jeho použitie zvyšuje
konečnú celkovú hmotnosť a/alebo denný prírastok
hmotnosti pri teľatách na chov a výkrm, čo možno
uplatniť aj na kozľatá na chov a výkrm. Výbor takisto
uznal, že prípravok má priaznivý účinok na psov na
základe zvýšenia intestinálnej alebo sérovej koncentrácie
IgA. Úrad nepovažuje osobitné požiadavky na monitoro
vanie po uvedení na trh za potrebné. Úrad zároveň overil
správu o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky
v krmive predloženú referenčným laboratóriom zria
deným nariadením (ES) č. 1831/2003.

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach
určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho
článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie
doplnkových látok určených na používanie vo výžive
zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto
povolení. V článku 10 uvedeného nariadenia sa stanovuje
prehodnotenie doplnkových látok povolených podľa
smernice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Prípravok Enterococcus faecium NCIMB 10415 bol povo
lený bez časového obmedzenia v súlade so smernicou
70/524/EHS ako kŕmna doplnková látka na použitie
pre teľatá nariadením Komisie (ES) č. 1288/2004 (3),
pre prasnice nariadením Komisie (ES) č. 1200/2005 (4),
pre prasiatka nariadením Komisie (ES) č.252/2006 (5), pre
ošípané na výkrm nariadením Komisie (ES)
č. 943/2005 (6) a pre psy a mačky nariadením Komisie

(1) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) Smernica Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných
látkach do krmív (Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1).
(3) Nariadenie Komisie (ES) č. 1288/2004 zo 14. júla 2004 o trvalom
povolení niektorých doplnkových látok a dočasnom povolení
nového použitia už povolenej doplnkovej látky v krmivách (Ú. v.
EÚ L 243, 15.7.2004, s. 10).
(4) Nariadenie Komisie (ES) č. 1200/2005 z 26. júla 2005 o trvalom
povolení určitých doplnkových látok do krmív a o dočasnom povo
lení nového používania doplnkovej látky, ktorá je už v krmivách
povolená (Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2005, s. 6).
(5) Nariadenie Komisie (ES) č. 252/2006 zo 14. februára 2006 o trva
lých povoleniach pre určité doplnkové látky do krmív a dočasných
povoleniach pre nové použitia určitých povolených doplnkových
látok do krmív (Ú. v. EÚ L 44, 15.2.2006, s. 3).
(6) Nariadenie Komisie (ES) č. 943/2005 z 21. júna 2005 o trvalom
povolení určitých doplnkových látok do krmív (Ú. v. EÚ L 159,
22.6.2005, s. 6).

(7) Nariadenie Komisie (ES) č. 102/2009 z 3. februára 2009 o trvalom
povolení kŕmnej doplnkovej látky (Ú. v. EÚ L 34, 4.2.2009, s. 8).
(8) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 361/2011 z 13. apríla 2011
o povolení Enterococcus faecium NCIMB 10415 ako kŕmnej
doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm (držiteľ povolenia spoločnosť
DSM Nutritional Products Ltd zastúpená spoločnosťou DSM Nutri
tional Products Sp. z o.o) a o zmene a doplnení nariadenia (ES)
č. 943/2005 (Ú. v. EÚ L 100, 14.4.2011, s. 22).
(9) Vestník EFSA 2013 (EFSA Journal 2013); 11(2): 3097 a 3098.
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(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
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Keďže v prípade mačiek boli pozorované malé, ale
významné účinky na kvalitu fekálií, považovalo sa to
za dostatočné na potvrdenie účinnosti v prípade tohto
druhu.
Z posúdenia prípravku Enterococcus faecium NCIMB 10415
vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia v zmysle
článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Použí
vanie uvedenej doplnkovej látky by sa preto malo povoliť
podľa prílohy k tomuto nariadeniu.
V dôsledku udelenia nového povolenia na základe naria
denia (ES) č. 1831/2003 by sa nariadenie (ES)
č. 102/2009 malo zrušiť a nariadenie (ES) č. 1288/2004
by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
Vzhľadom na to, že okamžité uplatňovanie zmien
podmienok povolenia z bezpečnostných dôvodov sa
nevyžaduje, je vhodné umožniť zainteresovaným stranám
prechodné obdobie, aby sa pripravili na plnenie nových
požiadaviek vyplývajúcich z povolenia.
Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so
stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec
a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Povolenie
Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnko
vých látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčných
skupín „stabilizátory črevnej mikroflóry“ a „iné zootechnické
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doplnkové látky“ sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive
zvierat za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.
Článok 2
Zrušenie nariadenia (ES) č. 102/2009
Nariadenie (ES) č. 102/2009 sa zrušuje.
Článok 3
Zmena nariadenia (ES) č. 1288/2004
V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1288/2004 sa vypúšťa položka
pre E 1705, Enterococcus faecium NCIMB 10415.
Článok 4
Prechodné opatrenia
Prípravok vymedzený v prílohe, pokiaľ ide o jeho použitie pre
teľatá, a krmivo obsahujúce daný prípravok, ktoré sú vyrobené
a označené pred 19. májom 2014 v súlade s pravidlami plat
nými pred 19. novembrom 2013, sa môžu naďalej uvádzať na
trh a používať až do vyčerpania zásob.
Prípravok vymedzený v prílohe, pokiaľ ide o jeho použitie pre
psy a mačky, a krmivo obsahujúce daný prípravok, ktoré sú
vyrobené a označené pred 19. novembrom 2015 v súlade
s pravidlami platnými pred 19. novembrom 2013, sa môžu
naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania zásob.
Článok 5
Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

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

V Bruseli 29. októbra 2013
Za Komisiu
predseda
José Manuel BARROSO
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PRÍLOHA

Identifikačné
číslo
doplnkovej
látky

Názov/meno držiteľa
povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Minimálny
obsah

Maximálny
obsah

Druh alebo
kategória
zvierat

Maximálny
vek

teľatá

—

1 × 109

—

V návode na použitie
19. novembra 2023
doplnkovej látky a premixu
je potrebné uviesť
podmienky skladovania
a stabilitu pri peletovaní

—

7 × 109

—

V návode na použitie
19. novembra 2023
doplnkovej látky a premixu
je potrebné uviesť
podmienky skladovania
a stabilitu pri peletovaní.

JTK/kg kompletného krmiva
s obsahom vlhkosti 12 %

Iné ustanovenia

Koniec obdobia
platnosti povolenia

SK

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: stabilizátory črevnej mikroflóry
4b1705

DSM Nutritional
Products Ltd
zastúpená
spoločnosťou
DSM Nutritional
products Sp. Z o.o

Enterococcus
faecium
NCIMB 10415

Zloženie doplnkovej látky
prípravok Enterococcus faecium

kozľatá

NCIMB 10415 s obsahom minimálne: vo forme
mikrokapsúl so šelakom a v iných formách
mikrokapsúl:
1 × 1010 JTK/g doplnkovej látky;

Úradný vestník Európskej únie

nepoťahované granule:
3,5 × 1010 JTK/g doplnkovej látky.
Charakteristika účinnej látky
životaschopné bunky Enterococcus faecium
NCIMB 10415.
Analytická metóda (1)
Meranie: platňovou metódou s použitím žlčovoeskulínového agaru s azidom (EN 15788).
Identifikácia: metóda gélovej elektroforézy
s pulzným poľom (Pulsed Field Gel
Electrophoresis – PFGE).
4b1705

DSM Nutritional
Products Ltd
zastúpená
spoločnosťou
DSM Nutritional
products Sp. Z o.o

Enterococcus
faecium
NCIMB 10415

Zloženie doplnkovej látky
prípravok Enterococcus faecium
NCIMB 10415 s obsahom minimálne:
5 × 109 JTK/g doplnkovej látky;

mačky

formy mikrokapsúl (šelak).
Charakteristika účinnej látky

NCIMB 10415.

31.10.2013

životaschopné bunky Enterococcus faecium

Názov/meno držiteľa
povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo
kategória
zvierat

Maximálny
vek

Minimálny
obsah

Maximálny
obsah

JTK/kg kompletného krmiva
s obsahom vlhkosti 12 %

Iné ustanovenia

Koniec obdobia
platnosti povolenia

31.10.2013

Identifikačné
číslo
doplnkovej
látky

Analytická metóda (1)
SK

Meranie: platňovou metódou s použitím žlčovoeskulínového agaru s azidom (EN 15788).
Identifikácia: metóda gélovej elektroforézy
s pulzným poľom (Pulsed Field Gel
Electrophoresis – PFGE).
Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: iné zootechnické doplnkové látky (zlepšenie črevných podmienok)
4b1705

Enterococcus
faecium
NCIMB 10415

Zloženie doplnkovej látky
prípravok Enterococcus faecium
NCIMB 10415 obsahujúci minimálne
5 × 109 JTK/g doplnkovej látky.

psy

—

2,5 × 109

19. novembra 2023
V návode na použitie
doplnkovej látky a premixu
je potrebné uviesť
podmienky skladovania
a stabilitu pri peletovaní.

formy mikrokapsúl (šelak).
Charakteristika účinnej látky
životaschopné bunky Enterococcus faecium
NCIMB 10415.
Analytická metóda (1)

Úradný vestník Európskej únie

DSM Nutritional
Products Ltd
zastúpená
spoločnosťou
DSM Nutritional
products Sp. Z o.o

Meranie: platňovou metódou s použitím žlčovoeskulínového agaru s azidom (EN 15788).
Identifikácia: metóda gélovej elektroforézy
s pulzným poľom (Pulsed Field Gel
Electrophoresis – PFGE).
(1) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto webovej stránke referenčného laboratória Európskej únie pre kŕmne doplnkové látky: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1062/2013
z 30. októbra 2013
o formáte európskeho technického posúdenia pre stavebné výrobky
EURÓPSKA KOMISIA,

(4)

Mal by byť možný aj dostatočne pružný spôsob prezen
tácie vlastností výrobku v európskom technickom posú
dení, aby výrobca mohol tieto vlastnosti súvisle a presne
uviesť vo svojom vyhlásení o parametroch, ktoré z uvede
ného posúdenia vychádza.

(5)

Na účely ochrany dôverných technických informácií
o výrobku by sa malo výrobcovi umožniť oznámiť
zodpovednému orgánu technického posudzovania, ktoré
časti opisu výrobku sú dôverné a nesmú byť zverejnené
spoločne s európskym technickým posúdením. Dôverné
informácie by mali byť obsahom samostatných príloh
uvedených technických posúdení.

(6)

Na účely zvýšenia účinnosti vnútorného trhu a konkuren
cieschopnosti európskeho stavebného sektora ako celku
je potrebné, aby výrobca mohol po podaní žiadosti
o európske technické posúdenie toto posúdenie získať
čo najskôr,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmoni
zované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh
a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (1), a najmä
na jeho článok 26 ods. 3,
po porade so Stálym výborom pre stavebníctvo,
keďže:
(1)

(2)

(3)

Európske technické posúdenie je nevyhnutné, aby
výrobca stavebného výrobku mohol vypracovať vyhlá
senie o parametroch stavebného výrobku, na ktorý sa
nevzťahuje alebo plne nevzťahuje harmonizovaná norma.
V článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 305/2011 sa
ustanovujú požiadavky na obsah európskeho technického
posúdenia. Vzhľadom na to, že zásady uplatniteľného
systému riadenia výroby sa uvádzajú v príslušnom európ
skom hodnotiacom dokumente (ďalej len „EAD“), by
malo európske technické posúdenie obsahovať len také
technické podrobnosti, ktoré by podľa zásad stanovených
v EAD mali byť na tejto úrovni vymedzené na vykoná
vanie systému posudzovania a overovania nemennosti
parametrov.
Vzhľadom na široké spektrum dotknutých stavebných
výrobkov by prezentácia technického opisu daného
výrobku mala byť vo formáte európskeho technického
posúdenia vymedzená dostatočne pružne.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Formát európskeho technického posúdenia sa ustanovuje
v prílohe.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 30. októbra 2013
Za Komisiu
predseda
José Manuel BARROSO

(1) Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 5.
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PRÍLOHA
EURÓPSKE TECHNICKÉ POSÚDENIE
č. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [dátum]
Všeobecná časť
1. Orgán technického posudzovania, ktorý vydal európske technické posúdenie:
......................................................................................................................................................................................................................
2. Obchodné meno stavebného výrobku:
......................................................................................................................................................................................................................
3. Skupina výrobkov, do ktorej patrí stavebný výrobok:
......................................................................................................................................................................................................................
4. Výrobca:
......................................................................................................................................................................................................................
5. Výrobný závod:
......................................................................................................................................................................................................................
6. Toto európske technické posúdenie obsahuje . . . . . . . . strán vrátane . . . . . . . . prílohy (príloh), ktorá je (ktoré sú)
jeho neoddeliteľnou súčasťou.
Príloha (prílohy) . . . . . . . . obsahuje (obsahujú) dôverné informácie a nie je (sú) začlenená (začlenené) do európskeho
technického posúdenia pri jeho verejnom šírení.
7. Toto európske technické posúdenie sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na základe ............................
Osobitné časti
8. Technický opis výrobku:
......................................................................................................................................................................................................................
9. Podrobnosti o zamýšľanom použití (použitiach) v súlade s príslušným európskym hodnotiacim dokumentom (ďalej
len „EAD“):
......................................................................................................................................................................................................................
10. Parametre výrobku a odkazy na metódy použité na jeho posúdenie:
......................................................................................................................................................................................................................
11. Použitý systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov (ďalej len „AVCP“), s odkazom na jeho právny
základ:
......................................................................................................................................................................................................................
12. Technické podrobnosti potrebné na vykonávanie systému AVCP podľa príslušného EAD:
.......Vydané v . . . . dňa . . . . . . / . . . . . . . 20….
Vydal: ..................................................................................................................................................................................................................
Príloha (prílohy)
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1063/2013
z 30. októbra 2013,
ktorým sa mení nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS)
č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, pokiaľ ide o použitie systému
ekvivalentnosti v sektore cukru
EURÓPSKA KOMISIA,

(7)

Bod 3 prílohy 74 k nariadeniu (EHS) č. 2454/93 by sa
preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so
stanoviskom Výboru pre colný kódex,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra
1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (1),
a najmä na jeho článok 247,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

keďže:
(1)

Článok 1
Bod 3 prílohy 74 k nariadeniu Komisie (EHS)
č. 2454/93 (2) umožňuje použitie systému ekvivalent
nosti pri surovom trstinovom cukre (číselný znak KN
1701 11 90) a surovom repnom cukre (číselný znak
KN 1701 12 90) pod podmienkou, že sa získajú
zošľachtené výrobky patriace pod číselný znak KN
1701 99 10 (biely cukor).

(2)

Bod 3 prílohy 74 k nariadeniu (EHS) č. 2454/93 sa však
nemôže uplatňovať správne, pretože v Únii neexistuje trh
so surovým repným cukrom.

(3)

Malo by sa nájsť riešenie, ktoré zabezpečí právnu istotu
v sektore cukru v súvislosti s využívaním náhradného
tovaru.

(4)

Biely cukor sa zvyčajne získava kontinuálnym procesom
z cukrovej repy. Surový repný cukor sa počas tohto
procesu nevyrába ako samostatný výrobok, a preto
s ním nie je možné obchodovať. Z tohto dôvodu je
vhodné umožniť používanie cukrovej repy namiesto
surového repného cukru ako náhradného tovaru.

(5)

(6)

Výťažnosť surového trstinového cukru sa vypočíta
v súlade s bodom III ods. 3 časti B prílohy IV k naria
deniu Rady (ES) č. 1234/2007 (3), pretože ide o osobitný
spôsob výpočtu v sektore cukru.
Odkazy na číselné znaky kombinovanej nomenklatúry
(KN) v bode 3 prílohy 74 k nariadeniu (EHS) č. 2454/93
by sa mali aktualizovať vzhľadom na zmeny KN.

(1) Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.
(2) Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa
vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje
Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).
(3) 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) (Ú. v. EÚ L 299,
16.11.2007, s. 1).

Bod 3 prílohy 74 k nariadeniu (EHS) č. 2454/93 sa nahrádza
takto:
„3. Cukor
Náhradný tovar sa môže použiť pri surovom trstinovom
cukre nepochádzajúcom z Únie (číselný znak KN
1701 13 90 a/alebo 1701 14 90), ktorý sa môže nahradiť
cukrovou repou (číselný znak KN 1212 91 80), pod
podmienkou, že sa použije na výrobu zošľachtených
výrobkov spadajúcich pod číselný znak KN 1701 99 10
(biely cukor).
Ekvivalentné množstvo surového trstinového cukru štan
dardnej kvality tak, ako sa definuje v bode III časti
B prílohy IV k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007 (*),
sa vypočíta vynásobením množstva bieleho cukru koefi
cientom 1,0869565.
Ekvivalentné množstvo surového trstinového cukru
neštandardnej kvality sa vypočíta vynásobením množstva
bieleho cukru koeficientom, ktorý sa získa vydelením 100
výťažnosťou surového trstinového cukru. Výťažnosť suro
vého trstinového cukru sa vypočíta tak, ako je to stano
vené v bode III ods. 3 časti B prílohy IV k nariadeniu (ES)
č. 1234/2007.
___________
(*) Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra
2007
o
vytvorení
spoločnej
organizácie
poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanove
niach pre určité poľnohospodárske výrobky (naria
denie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v.
EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1)“.

Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

31.10.2013
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Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 30. októbra 2013
Za Komisiu
predseda
José Manuel BARROSO
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1064/2013
z 30. októbra 2013,
ktorým sa stanovujú koeficienty uplatniteľné na obilniny vyvážané vo forme škótskej whisky na
obdobie rokov 2013/2014
do 31. decembra 2012, bol priemerný čas dozrievania
v roku 2012 v prípade škótskej whisky sedem rokov.

EURÓPSKA KOMISIA,

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),
so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1670/2006
z 10. novembra 2006 stanovujúce určité podrobné pravidlá
pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1784/2003 vzhľadom
na stanovenie a poskytovanie upravených náhrad, pokiaľ ide
o obilie vyvážané vo forme určitých liehovín (2), a najmä na
jeho článok 5,
keďže:
(1)

(2)

(3)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 745/2012 (3)
stratilo svoj právny účinok, keďže sa vzťahovalo na koefi
cienty uplatniteľné na rok 2012/2013. Mali by sa preto
stanoviť koeficienty na obdobie od 1. októbra 2013 do
30. septembra 2014.

(4)

Článkom 10 protokolu 3 k Dohode o Európskom
hospodárskom priestore sa vylučujú náhrady za vývoz
do Lichtenštajnska, na Island a do Nórska. Okrem toho
Únia uzavrela s určitými tretími krajinami dohody, ktoré
zahŕňajú zrušenie náhrad za vývoz. Táto skutočnosť by
sa preto mala v súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia
(ES) č. 1670/2006 zohľadniť pri výpočte koeficientu na
obdobie rokov 2013/2014,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

V článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1670/2006 sa stano
vuje, že množstvá obilia, na ktoré sa poskytuje náhrada,
sú množstvá obilia umiestnené pod kontrolu a destilo
vané, zaťažené indexom, ktorý sa musí každoročne
stanovovať pre každý príslušný členský štát. Tento
index vyjadruje pomer medzi celkovými vyvezenými
množstvami a celkovými množstvami daného alkoholic
kého nápoja umiestnenými na trh určený vzhľadom na
zaznamenaný vývoj, ktorý nastal v týchto množstvách
počas rokov, ktoré zodpovedajú priemernému obdobiu
dozrievania daného alkoholického nápoja.
Vzhľadom na informácie poskytnuté Spojeným
kráľovstvom, ktoré sa vzťahujú na obdobie od 1. januára

Článok 1
Na obdobie od 1. októbra 2013 do 30. septembra 2014 sa
koeficienty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1670/2006,
uplatniteľné na obilie používané v Spojenom kráľovstve na
výrobu škótskej whisky, stanovujú v prílohe k tomuto nariade
niu.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia
v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa od 1. októbra 2013 do 30. septembra 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 30. októbra 2013
Za Komisiu
predseda
José Manuel BARROSO

(1) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 312, 11.11.2006, s. 33.

(3) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 745/2012 zo 16. augusta
2012, ktorým sa stanovujú koeficienty uplatniteľné na obilie vyvá
žané vo forme škótskej whisky na obdobie 2012/2013 (Ú. v. EÚ
L 219, 17.8.2012, s. 13).

31.10.2013
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PRÍLOHA

Koeficienty uplatniteľné v Spojenom kráľovstve
Uplatniteľný koeficient
Obdobie platnosti

Od 1. októbra 2013 do 30. septembra
2014

na jačmeň spracovaný na slad použitý na
výrobu sladovej whisky

na obilie použité na výrobu obilnej whisky

0,667

0,515
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NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1065/2013
z 30. októbra 2013,
ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008
o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín
Rady 2002/979/ES (3) je názov „Pisco“ chráneným ozna
čením liehovín s pôvodom v Čile. Malo by sa preto
objasniť, že ochrana zemepisného označenia „Pisco“
v prípade výrobkov pochádzajúcich z Peru nie je
prekážkou používania tohto označenia v prípade
výrobkov pochádzajúcich z Čile.

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezen
tácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o
zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (1), a najmä na jeho článok
17 ods. 8,
keďže:
(1)

(2)

(3)

Peruánska republika požiadala o registráciu názvu „Pisco“
ako zemepisného označenia v prílohe III k nariadeniu
(ES) č. 110/2008 v súlade s postupom stanoveným
v článku 17 ods. 1 uvedeného nariadenia. „Pisco“ je
ovocný destilát, ktorý sa tradične vyrába v Peru fermen
táciou a destiláciou hrozna.
Hlavné špecifikácie technickej dokumentácie destilátu
„Pisco“ boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej
únie (2) na účely námietkového konania v súlade
s článkom 17 ods. 6 nariadenia (ES) č. 110/2008.
Keďže Komisia nedostala žiadne námietky v súlade
s článkom 17 ods. 7 nariadenia (ES) č. 110/2008,
uvedený názov by sa mal zahrnúť do prílohy III k uvede
nému nariadeniu.
Podľa Dohody o pridružení medzi Európskym spoločen
stvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čilskou
republikou na strane druhej schválenej rozhodnutím

(4)

Nariadenie (ES) č. 110/2008 by sa preto malo zodpove
dajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so
stanoviskom Výboru pre liehoviny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
V prílohe III k nariadeniu (ES) č. 110/2008 sa v kategórii
výrobku „9. Ovocný destilát“ dopĺňa táto položka:
„Pisco (*)

(*) Ochranou zemepisného označenia ‚Pisco‘ podľa tohto nariadenia nie je
dotknuté používania názvu ‚Pisco‘ v prípade výrobkov s pôvodom v Čile,
ktoré sú chránené podľa dohody o pridružení medzi Úniou a Čile z roku
2002.“

Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 30. októbra 2013
Za Komisiu
predseda
José Manuel BARROSO

(1) Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16.
(2) Ú. v. EÚ C 141, 12.5.2011, s. 16.

Peru

(3) Ú. v. ES L 352, 30.12.2002, s. 1.
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NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1066/2013
z 30. októbra 2013,
ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré
odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývin a zdravie detí
(Text s významom pre EHP)

súvislosť. Keďže uvedené tvrdenie nie je v súlade s požia
davkami nariadenia (ES) č. 1924/2006, nemalo by sa
povoliť.

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
(7)

V nadväznosti na žiadosť, ktorú podala spoločnosť Merck
Consumer Healthcare podľa článku 13 ods. 5 nariadenia
(ES) č. 1924/2006, bol úrad požiadaný o vyjadrenie
stanoviska k zdravotnému tvrdeniu týkajúcemu sa
účinkov glukózamínu na udržanie normálnej kĺbovej
chrupavky (otázka č. EFSA-Q-2011-01113) (3). Tvrdenie
navrhované žiadateľom bolo okrem iného sformulované
takto: „Glukózamín prispieva k udržaniu normálnej
kĺbovej chrupavky“.

(8)

Komisii a členským štátom bolo 16. mája 2012 doručené
vedecké stanovisko, v ktorom úrad na základe predlože
ných údajov dospel k záveru, že medzi konzumáciou
glukózamínu a tvrdeným účinkom neexistuje príčinná
súvislosť. Keďže uvedené tvrdenie nie je v súlade s požia
davkami nariadenia (ES) č. 1924/2006, nemalo by sa
povoliť.

(9)

V nadväznosti na žiadosť, ktorú podala spoločnosť
Extraction Purification Innovation France podľa článku
13 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1924/2006, bol úrad požia
daný o vyjadrenie stanoviska k zdravotnému tvrdeniu
týkajúcemu sa konzumácie extraktu z polárnych lipidov
pšenice a ochrany pokožky pred dehydratáciou (otázka č.
EFSA-Q-2011-01122) (4). Tvrdenie navrhované žiada
teľom bolo okrem iného sformulované takto: „Prispieva
k lepšej hydratácii pokožky“.

(10)

Komisii a členským štátom bolo 5. júla 2012 doručené
vedecké stanovisko, v ktorom úrad na základe predlože
ných údajov dospel k záveru, že medzi konzumáciou
extraktu z polárnych lipidov pšenice a tvrdeným
účinkom neexistuje príčinná súvislosť. Keďže uvedené
tvrdenie nie je v súlade s požiadavkami nariadenia (ES)
č. 1924/2006, nemalo by sa povoliť.

(11)

V nadväznosti na žiadosť, ktorú podala spoločnosť
Lesaffre International/Lesaffre Human Care podľa článku
13 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1924/2006, bol úrad požia
daný o vyjadrenie stanoviska k zdravotnému tvrdeniu
týkajúcemu sa účinkov Saccharomyces cerevisiae var.
boulardii CNCM I-3799 na zmiernenie zažívacích ťažkostí
(otázka č. EFSA-Q-2012-00271) (5). Tvrdenie navrhované
žiadateľom bolo sformulované takto: „Saccharomyces cere
visiae var. boulardii CNCM I-3799 pomáha udržiavať
črevný komfort“.

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných
tvrdeniach o potravinách (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 5,
keďže:
(1)

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 1924/2006 sú zdravotné
tvrdenia o potravinách zakázané, pokiaľ nie sú povolené
Komisiou v súlade s uvedeným nariadením a zahrnuté do
zoznamu povolených tvrdení.
V nariadení (ES) č. 1924/2006 sa tiež stanovuje, že
žiadosti o povolenie zdravotných tvrdení môžu prevádz
kovatelia potravinárskych podnikov predkladať prísluš
nému vnútroštátnemu orgánu členského štátu. Príslušný
vnútroštátny orgán má zaslať platné žiadosti Európskemu
úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), ďalej len „úrad“,
na vedecké posúdenie, ako aj Komisii a členským štátom
pre informáciu.

(3)

Úrad má vydať k príslušnému zdravotnému tvrdeniu
stanovisko.

(4)

Komisia má rozhodnúť o povolení zdravotných tvrdení
s prihliadnutím na stanovisko, ktoré vydal úrad.

(5)

V nadväznosti na žiadosť, ktorú podala spoločnosť Béres
Pharmaceuticals Ltd. podľa článku 13 ods. 5 nariadenia
(ES) č. 1924/2006, bol úrad požiadaný o vyjadrenie
stanoviska k zdravotnému tvrdeniu týkajúcemu sa
účinkov glukózamínu na udržanie zdravých kĺbov
(otázka č. EFSA-Q-2011-00907) (2). Tvrdenie navrhované
žiadateľom bolo sformulované takto: „Glukózamín
prispieva k ochrane kĺbovej chrupavky vystavenej
nadmernému pohybu alebo záťaži a pomáha zlepšiť
hybnosť kĺbov“.

(6)

Komisii a členským štátom bolo 5. decembra 2011 doru
čené vedecké stanovisko, v ktorom úrad na základe pred
ložených údajov dospel k záveru, že medzi konzumáciou
glukózamínu a tvrdeným účinkom neexistuje príčinná

(1) Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9.
(2) Vestník EFSA (EFSA Journal) (2011) 9(12):2476.

(3) Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(5):2691.
(4) Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(7):2773.
(5) Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(7):2801.
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(12)

Komisii a členským štátom bolo 17. júla 2012 doručené
vedecké stanovisko, v ktorom úrad na základe predlože
ných údajov dospel k záveru, že medzi konzumáciou
Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799
a tvrdeným účinkom neexistuje príčinná súvislosť.
Keďže uvedené tvrdenie nie je v súlade s požiadavkami
nariadenia (ES) č. 1924/2006, nemalo by sa povoliť.

(13)

V nadväznosti na dve žiadosti, ktoré podala spoločnosť
Nutrilinks Sarl podľa článku 13 ods. 5 nariadenia (ES)
č. 1924/2006, bol úrad požiadaný o vyjadrenie stano
viska k zdravotnému tvrdeniu týkajúcemu sa účinkov
kombinácie tiamínu, riboflavínu, niacínu, kyseliny panto
ténovej, pyridoxínu, D-biotínu a oleja z tekvicových
semien (Cucurbita pepo L.) na udržiavanie zdravých vlasov
(otázka č. EFSA-Q-2012-00334 a EFSA-Q-201200335) (1). Tvrdenie navrhované žiadateľom bolo
okrem iného sformulované takto: „Prospieva hustnutiu
vlasov“.

(14)

Komisii a členským štátom bolo 17. júla 2012 doručené
vedecké stanovisko, v ktorom úrad dospel k záveru, že
na základe predložených údajov neexistuje príčinná súvis
losť medzi konzumáciou kombinácie tiamínu, ribofla
vínu, niacínu, kyseliny pantoténovej, pyridoxínu, Dbiotínu a oleja z tekvicových semien (Cucurbita pepo L.)
a tvrdeným účinkom. Keďže uvedené tvrdenie nie je
v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1924/2006,
nemalo by sa povoliť.

(15)

V nadväznosti na žiadosť, ktorú podala spoločnosť Nutri
links Sarl podľa článku 13 ods. 5 nariadenia (ES)
č. 1924/2006, bol úrad požiadaný o vyjadrenie stano
viska k zdravotnému tvrdeniu týkajúcemu sa účinkov
extraktu z rozchodnice ružovej (Rhodiola rosea L.) na
zmiernenie psychickej únavy (otázka č. EFSA-Q-201200336) (2). Tvrdenie navrhované žiadateľom bolo
okrem iného sformulované takto: „Pomáha zmierniť
únavu pri strese“.

(16)

Komisii a členským štátom bolo 17. júla 2012 doručené
vedecké stanovisko, v ktorom úrad dospel k záveru, že
na základe predložených údajov neexistuje príčinná súvis
losť medzi konzumáciou extraktu z rozchodnice ružovej
(Rhodiola rosea L.) a tvrdeným účinkom. Keďže uvedené
tvrdenie nie je v súlade s požiadavkami nariadenia (ES)
č. 1924/2006, nemalo by sa povoliť.

(17)

V nadväznosti na žiadosť, ktorú podala spoločnosť Nutri
links Sarl podľa článku 13 ods. 5 nariadenia (ES)
č. 1924/2006, bol úrad požiadaný o vyjadrenie stano
viska k zdravotnému tvrdeniu týkajúcemu sa účinkov
kombinácie ľanového oleja a vitamínu E na udržiavanie
optimálnej priepustnosti kože zachovaním jej bariérovej
funkcie (otázka č. EFSA-Q-2012-00337) (3). Tvrdenie
navrhované žiadateľom bolo okrem iného sformulované
takto: „Prispieva k udržaniu optimálnej priepustnosti
kože zachovaním jej bariérovej funkcie“.

(1) Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(7):2807.
(2) Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(7):2805.
(3) Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(7):2819.
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(18)

Komisii a členským štátom bolo 17. júla 2012 doručené
vedecké stanovisko, v ktorom úrad dospel k záveru, že
na základe predložených údajov neexistuje príčinná súvis
losť medzi konzumáciou kombinácie ľanového oleja
a vitamínu E a tvrdeným účinkom. Keďže uvedené
tvrdenie nie je v súlade s požiadavkami nariadenia (ES)
č. 1924/2006, nemalo by sa povoliť.

(19)

V nadväznosti na žiadosť, ktorú podala spoločnosť Nutri
links Sarl podľa článku 13 ods. 5 nariadenia (ES)
č. 1924/2006, bol úrad požiadaný o vyjadrenie stano
viska k zdravotnému tvrdeniu týkajúcemu sa účinkov
OptiEFAX™ na udržiavanie normálnych koncentrácií
LDL-cholesterolu v krvi (otázka č. EFSA-Q-201200339) (4). Tvrdenie navrhované žiadateľom bolo sfor
mulované takto: „OptiEFAX™ pomáha udržať zdravé
hladiny LDL-cholesterolu v krvi“.

(20)

Komisii a členským štátom bolo 17. júla 2012 doručené
vedecké stanovisko, v ktorom úrad dospel k záveru, že
na základe predložených údajov neexistuje príčinná súvis
losť medzi konzumáciou OptiEFAX™ a tvrdeným účin
kom. Keďže uvedené tvrdenie nie je v súlade s požiadav
kami nariadenia (ES) č. 1924/2006, nemalo by sa povo
liť.

(21)

V nadväznosti na žiadosť, ktorú podala spoločnosť Nutri
links Sarl podľa článku 13 ods. 5 nariadenia (ES)
č. 1924/2006, bol úrad požiadaný o vyjadrenie stano
viska k zdravotnému tvrdeniu týkajúcemu sa účinkov
OptiEFAX™ na udržiavanie normálnych koncentrácií
HDL-cholesterolu v krvi (otázka č. EFSA-Q-201200340) (5). Tvrdenie navrhované žiadateľom bolo sfor
mulované takto: „OptiEFAX™ pomáha udržať zdravé
hladiny HDL-cholesterolu v krvi“.

(22)

Komisii a členským štátom bolo 17. júla 2012 doručené
vedecké stanovisko, v ktorom úrad dospel k záveru, že
na základe predložených údajov neexistuje príčinná súvis
losť medzi konzumáciou OptiEFAX™ a tvrdeným účin
kom. Keďže uvedené tvrdenie nie je v súlade s požiadav
kami nariadenia (ES) č. 1924/2006, nemalo by sa povo
liť.

(23)

V nadväznosti na žiadosť, ktorú podala spoločnosť Nutri
links Sarl podľa článku 13 ods. 5 nariadenia (ES)
č. 1924/2006, bol úrad požiadaný o vyjadrenie stano
viska k zdravotnému tvrdeniu týkajúcemu sa účinkov
KF2BL20 – kombinácie keratínu, medi, zinku, niacínu,
kyseliny pantoténovej, pyridoxínu a D-biotínu – na
udržanie normálnych vlasov (otázka č. EFSA-Q-201200381) (6). Tvrdenie navrhované žiadateľom bolo
okrem iného sformulované takto: „Pomáha udržiavať
pevné vlasy“.

(4) Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(7):2802.
(5) Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(7):2803.
(6) Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(7):2808.

31.10.2013

(24)

(25)

(26)

SK

Úradný vestník Európskej únie

Komisii a členským štátom bolo 17. júla 2012 doručené
vedecké stanovisko, v ktorom úrad dospel k záveru, že
na základe predložených údajov neexistuje príčinná súvis
losť medzi konzumáciou KF2BL20 a tvrdeným účinkom.
Keďže uvedené tvrdenie nie je v súlade s požiadavkami
nariadenia (ES) č. 1924/2006, nemalo by sa povoliť.
V nadväznosti na žiadosť, ktorú podala spoločnosť Nutri
links Sarl podľa článku 13 ods. 5 nariadenia (ES)
č. 1924/2006, bol úrad požiadaný o vyjadrenie stano
viska k zdravotnému tvrdeniu týkajúcemu sa účinkov
kyseliny hyalurónovej na ochranu kože pred dehydratá
ciou (otázka č. EFSA-Q-2012-00382) (1). Tvrdenie
navrhované žiadateľom bolo okrem iného sformulované
takto: „Pomáha udržať dobrú hydratáciu kože“.

nie je v súlade s požiadavkami nariadenia (ES)
č. 1924/2006, nemalo by sa povoliť.

(31)

V nadväznosti na žiadosť, ktorú podala spoločnosť Nutri
links Sarl podľa článku 13 ods. 5 nariadenia (ES)
č. 1924/2006, bol úrad požiadaný o vyjadrenie stano
viska k zdravotnému tvrdeniu týkajúcemu sa účinkov
výrobku Femilub® na udržiavanie optimálnej vlhkosti
vagíny (otázka č. EFSA-Q-2012-00571) (4). Tvrdenie
navrhované žiadateľom bolo okrem iného sformulované
takto: „Pomáha zmierniť suchosť vagíny“.

(32)

Komisii a členským štátom bolo 26. septembra 2012
doručené vedecké stanovisko, v ktorom úrad dospel
k záveru, že na základe predložených údajov neexistuje
príčinná súvislosť medzi konzumáciou výrobku Femi
lub® a tvrdeným účinkom. Keďže uvedené tvrdenie nie
je v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1924/2006,
nemalo by sa povoliť.

(33)

V nadväznosti na žiadosť, ktorú podala spoločnosť Nutri
links Sarl podľa článku 13 ods. 5 nariadenia (ES)
č. 1924/2006, bol úrad požiadaný o vyjadrenie stano
viska k zdravotnému tvrdeniu týkajúcemu sa účinkov
kombinácie lykopénu, vitamínu E, luteínu a selénu na
ochranu kože pred škodlivými účinkami ultrafialového
žiarenia (otázka č. EFSA-Q-2012-00592) (5). Tvrdenie
navrhované žiadateľom bolo okrem iného sformulované
takto: „Pomáha pripraviť citlivú kožu zvnútra, aby lepšie
znášala slnečné žiarenie“.

(34)

Komisii a členským štátom bolo 27. septembra 2012
doručené vedecké stanovisko, v ktorom úrad dospel
k záveru, že na základe predložených údajov neexistuje
príčinná súvislosť medzi konzumáciou kombinácie lyko
pénu, vitamínu E, luteínu a selénu a tvrdeným účinkom.
Keďže uvedené tvrdenie nie je v súlade s požiadavkami
nariadenia (ES) č. 1924/2006, nemalo by sa povoliť.

(35)

V nadväznosti na žiadosť, ktorú podala spoločnosť
Glanbia Nutritionals plc podľa článku 13 ods. 5 naria
denia (ES) č. 1924/2006, bol úrad požiadaný o vyjadrenie
stanoviska k zdravotnému tvrdeniu týkajúcemu sa
účinkov výrobku Prolibra® na zníženie telesného tuku
pri súčasnom zachovaní chudého svalstva (otázka č.
EFSA-Q-2012-00001) (6). Tvrdenie navrhované žiada
teľom bolo sformulované takto: „Pomáha znížiť telesný
tuk a súčasne zachovať chudé svalstvo“.

(36)

Komisii a členským štátom bolo 8. novembra 2012
doručené vedecké stanovisko, v ktorom úrad dospel
k záveru, že na základe predložených údajov neexistuje

Komisii a členským štátom bolo 17. júla 2012 doručené
vedecké stanovisko, v ktorom úrad dospel k záveru, že
na základe predložených údajov neexistuje príčinná súvis
losť medzi konzumáciou kyseliny hyalurónovej
a tvrdeným účinkom. Keďže uvedené tvrdenie nie je
v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1924/2006,
nemalo by sa povoliť.

(27)

V nadväznosti na žiadosť, ktorú podala spoločnosť Nutri
links Sarl podľa článku 13 ods. 5 nariadenia (ES)
č. 1924/2006, bol úrad požiadaný o vyjadrenie stano
viska k zdravotnému tvrdeniu týkajúcemu sa účinkov
OptiEFAX™ na udržiavanie normálnych koncentrácií trig
lyceridov v krvi (otázka č. EFSA-Q-2012-00383) (2).
Tvrdenie navrhované žiadateľom bolo sformulované
takto: „OptiEFAX™ pomáha udržať zdravé hladiny trigly
ceridov v krvi.“

(28)

Komisii a členským štátom bolo 17. júla 2012 doručené
vedecké stanovisko, v ktorom úrad dospel k záveru, že
na základe predložených údajov neexistuje príčinná súvis
losť medzi konzumáciou OptiEFAX™ a tvrdeným účin
kom. Keďže uvedené tvrdenie nie je v súlade s požiadav
kami nariadenia (ES) č. 1924/2006, nemalo by sa povo
liť.

(29)

V nadväznosti na žiadosť, ktorú podala spoločnosť Viva
tech podľa článku 13 ods. 5 nariadenia (ES)
č. 1924/2006, bol úrad požiadaný o vyjadrenie stano
viska k zdravotnému tvrdeniu týkajúcemu sa účinkov
výrobku Transitech® na zlepšenie priechodnosti a jej
trvalú úpravu (otázka č. EFSA-Q-2012-00296) (3).
Tvrdenie navrhované žiadateľom bolo sformulované
takto: „Zlepšuje priechodnosť čriev a trvalo ju upravuje.“

(30)

Komisii a členským štátom bolo 26. septembra 2012
doručené vedecké stanovisko, v ktorom úrad dospel
k záveru, že na základe predložených údajov neexistuje
príčinná súvislosť medzi konzumáciou výrobku Transi
tech® a tvrdeným účinkom. Keďže uvedené tvrdenie

(1) Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(7):2806.
(2) Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(7):2804.
(3) Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(9):2887.
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(4) Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(9):2888.
(5) Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(9):2890.
(6) Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(11):2949.
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19. januárom 2008, nie je splnená požiadavka stanovená
v článku 28 ods. 6 písm. b) uvedeného nariadenia,
a preto nemožno v prípade tohto tvrdenia využiť
prechodné obdobie stanovené v uvedenom článku.

príčinná súvislosť medzi konzumáciou výrobku Proli
bra® a tvrdeným účinkom. Keďže uvedené tvrdenie nie
je v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1924/2006,
nemalo by sa povoliť.

(37)

V nadväznosti na žiadosť, ktorú podala spoločnosť Nutri
links Sarl podľa článku 13 ods. 5 nariadenia (ES)
č. 1924/2006, bol úrad požiadaný o vyjadrenie stano
viska k zdravotnému tvrdeniu týkajúcemu sa účinkov
výrobku EffEXT™ na podporu funkcie kĺbu udržiavaním
nízkych hladín C-reaktívneho proteínu v plazme (otázka
č. EFSA-Q-2012-00386) (1). Tvrdenie navrhované žiada
teľom bolo okrem iného sformulované takto: „Udržiava
nízke hladiny C-reaktívneho proteínu v plazme, a tým
podporuje funkciu kĺbu“.

(38)

Komisii a členským štátom bolo 27. septembra 2012
doručené vedecké stanovisko, v ktorom úrad uvádza, že
tvrdenie sa vzťahuje na utlmenie zápalu indikovaného
nižšou koncentráciou C-reaktívneho proteínu v plazme,
a na základe predložených údajov konštatuje, že utlmenie
zápalu v prípade chorôb, akými sú osteoartróza alebo
reumatoidná artritída, je terapeutickým cieľom liečby
choroby.

(39)

Nariadenie (ES) č. 1924/2006 dopĺňa všeobecné zásady
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES
z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov
členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie
a reklamy potravín (2). V článku 2 ods. 1 písm. b) smer
nice 2000/13/ES sa stanovuje, že označovanie nesmie
pripisovať žiadnej potravine vlastnosť, ktorou sa údajne
danej chorobe u ľudí predchádza, choroba sa ňou lieči
alebo vylieči, prípadne sa odvolávať na takéto vlastnosti.
Keďže je zakázané pripisovať potravinám liečivé vlast
nosti, tvrdenie týkajúce sa účinkov výrobku EffEXT™ by
sa nemalo povoliť.

(40)

(41)

Zdravotné tvrdenie týkajúce sa účinkov výrobku EffEXT™
na podporu funkcie kĺbu udržiavaním nízkych úrovní Creaktívneho proteínu v plazme je zdravotným tvrdením,
ktorým sa pripisujú liečivé vlastnosti potravinám, na
ktoré sa vzťahuje tvrdenie, a preto je toto tvrdenie
v prípade potravín zakázané.

Zdravotné tvrdenie týkajúce sa výrobku Prolibra® a jeho
účinku na znižovanie telesného tuku pri súčasnom
zachovaní chudého svalstva je zdravotným tvrdením,
ako sú tvrdenia uvedené v článku 13 ods. 1 písm. c)
nariadenia (ES) č. 1924/2006, na ktoré sa vzťahuje
prechodné obdobie stanovené v článku 28 ods. 6 uvede
ného nariadenia. Keďže však žiadosť nebola podaná pred

(1) Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012 10(9):2889.
(2) Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29.
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(42)

Ostatné zdravotné tvrdenia, ktoré sú predmetom tohto
nariadenia, sú zdravotnými tvrdeniami podľa článku 13
ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1924/2006, na ktoré sa
vzťahuje prechodné obdobie stanovené v článku 28 ods.
5 uvedeného nariadenia až do prijatia zoznamu povole
ných zdravotných tvrdení za predpokladu, že sú v súlade
s uvedeným nariadením.

(43)

Zoznam povolených zdravotných tvrdení sa stanovil
v nariadení Komisie (EÚ) č. 432/2012 (3) a uplatňuje sa
od 14. decembra 2012. Pokiaľ ide o tvrdenia uvedené
v článku 13 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1924/2006,
v prípade ktorých úrad ešte neukončil svoje hodnotenie
ani Komisia svoje posúdenie k 14. decembru 2012
a ktoré podľa tohto nariadenia nie sú zahrnuté do
zoznamu povolených zdravotných tvrdení, je vhodné
stanoviť prechodné obdobie, počas ktorého sa môžu
tieto tvrdenia naďalej používať, aby sa prevádzkovatelia
potravinárskych podnikov, ako aj príslušné vnútroštátne
orgány, mohli prispôsobiť ich zákazu.

(44)

Pri stanovovaní opatrení uvedených v tomto nariadení sa
zohľadnili pripomienky žiadateľov a jednotlivcov z verej
nosti zaslané Komisii podľa článku 16 ods. 6 nariadenia
(ES) č. 1924/2006.

(45)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so
stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec
a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti
nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
1.
Zdravotné tvrdenia uvedené v prílohe k tomuto naria
deniu sa nezahrnú do zoznamu povolených tvrdení Únie
podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1924/2006.

2.
Zdravotné tvrdenia uvedené v odseku 1, ktoré sa používali
pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, sa však môžu
naďalej používať, a to maximálne do šiestich mesiacov po nado
budnutí účinnosti tohto nariadenia.

Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.
(3) Ú. v. EÚ L 136, 25.5.2012, s. 1.
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Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 30. októbra 2013
Za Komisiu
predseda
José Manuel BARROSO
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PRÍLOHA
Zamietnuté zdravotné tvrdenia
Žiadosť – príslušné ustanovenia
nariadenia (ES) č. 1924/2006

Živina, látka, potravina alebo
kategória potravín

Tvrdenie

Odkaz na
stanovisko EFSA

Zdravotné tvrdenie podľa článku 13
ods. 5, ktoré je založené na najnov
ších vedeckých dôkazoch a/alebo
ktoré zahŕňa žiadosť o ochranu
údajov, ktoré sú predmetom priemy
selného vlastníctva

glukózamín

Glukózamín prispieva k
ochrane kĺbovej chrupavky
vystavenej
nadmernému
pohybu
alebo
záťaži
a pomáha zlepšiť hybnosť
kĺbov.

Q-2011-00907

Zdravotné tvrdenie podľa článku 13
ods. 5, ktoré je založené na najnov
ších vedeckých dôkazoch a/alebo
ktoré zahŕňa žiadosť o ochranu
údajov, ktoré sú predmetom priemy
selného vlastníctva

glukózamín

Glukózamín
prispieva
k
udržaniu
normálnej
kĺbovej chrupavky.

Q-2011-01113

Zdravotné tvrdenie podľa článku 13
ods. 5, ktoré je založené na najnov
ších vedeckých dôkazoch a/alebo
ktoré zahŕňa žiadosť o ochranu
údajov, ktoré sú predmetom priemy
selného vlastníctva

extrakt z polárnych lipidov
pšenice

Prispieva k lepšej hydratácii
pokožky.

Q-2011-01122

Zdravotné tvrdenie podľa článku 13
ods. 5, ktoré je založené na najnov
ších vedeckých dôkazoch a/alebo
ktoré zahŕňa žiadosť o ochranu
údajov, ktoré sú predmetom priemy
selného vlastníctva

Saccharomyces cerevisiae
boulardii CNCM I-3799

Saccharomyces cerevisiae var.
boulardii CNCM
I-3799
pomáha udržiavať črevný
komfort.

Q-2012-00271

Zdravotné tvrdenie podľa článku 13
ods. 5, ktoré je založené na najnov
ších vedeckých dôkazoch a/alebo
ktoré zahŕňa žiadosť o ochranu
údajov, ktoré sú predmetom priemy
selného vlastníctva

kombinácia tiamínu, ribofla
vínu, niacínu, kyseliny panto
ténovej,
pyridoxínu,
Dbiotínu a oleja z tekvicových
semien (Cucurbita pepo L.)

Prospieva hustnutiu vlasov.

Q-2012-00334
a
Q-2012-00335

Zdravotné tvrdenie podľa článku 13
ods. 5, ktoré je založené na najnov
ších vedeckých dôkazoch a/alebo
ktoré zahŕňa žiadosť o ochranu
údajov, ktoré sú predmetom priemy
selného vlastníctva

extrakt z rozchodnice ružovej
(Rhodiola rosea L.)

Pomáha zmierniť únavu pri
strese.

Q-2012-00336

Zdravotné tvrdenie podľa článku 13
ods. 5, ktoré je založené na najnov
ších vedeckých dôkazoch a/alebo
ktoré zahŕňa žiadosť o ochranu
údajov, ktoré sú predmetom priemy
selného vlastníctva

kombinácia ľanového oleja
a vitamínu E

Prispieva k udržaniu opti
málnej priepustnosti kože
zachovaním jej bariérovej
funkcie.

Q-2012-00337

Zdravotné tvrdenie podľa článku 13
ods. 5, ktoré je založené na najnov
ších vedeckých dôkazoch a/alebo
ktoré zahŕňa žiadosť o ochranu
údajov, ktoré sú predmetom priemy
selného vlastníctva

OptiEFAX™

OptiEFAX™ pomáha udržať
zdravé hladiny LDL-choleste
rolu v krvi.

Q-2012-00339

var.
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Odkaz na
stanovisko EFSA

Tvrdenie

Zdravotné tvrdenie podľa článku 13
ods. 5, ktoré je založené na najnov
ších vedeckých dôkazoch a/alebo
ktoré zahŕňa žiadosť o ochranu
údajov, ktoré sú predmetom priemy
selného vlastníctva

OptiEFAX™

OptiEFAX™ pomáha udržať
zdravé hladiny HDL-choles
terolu v krvi.

Q-2012-00340

Zdravotné tvrdenie podľa článku 13
ods. 5, ktoré je založené na najnov
ších vedeckých dôkazoch a/alebo
ktoré zahŕňa žiadosť o ochranu
údajov, ktoré sú predmetom priemy
selného vlastníctva

KF2BL20

Pomáha
vlasy.

udržiavať

pevné

Q-2012-00381

Zdravotné tvrdenie podľa článku 13
ods. 5, ktoré je založené na najnov
ších vedeckých dôkazoch a/alebo
ktoré zahŕňa žiadosť o ochranu
údajov, ktoré sú predmetom priemy
selného vlastníctva

kyselina hyalurónová

Pomáha udržiavať
hydratáciu kože.

dobrú

Q-2012-00382

Zdravotné tvrdenie podľa článku 13
ods. 5, ktoré je založené na najnov
ších vedeckých dôkazoch a/alebo
ktoré zahŕňa žiadosť o ochranu
údajov, ktoré sú predmetom priemy
selného vlastníctva

OptiEFAX™

OptiEFAX™ pomáha udržať
zdravé hladiny triglyceridov
v krvi.

Q-2012-00383

Zdravotné tvrdenie podľa článku 13
ods. 5, ktoré je založené na najnov
ších vedeckých dôkazoch a/alebo
ktoré zahŕňa žiadosť o ochranu
údajov, ktoré sú predmetom priemy
selného vlastníctva

Transitech®

Zlepšuje priechodnosť čriev
a trvalo ju upravuje.

Q-2012-00296

Zdravotné tvrdenie podľa článku 13
ods. 5, ktoré je založené na najnov
ších vedeckých dôkazoch a/alebo
ktoré zahŕňa žiadosť o ochranu
údajov, ktoré sú predmetom priemy
selného vlastníctva

Femilub®

Pomáha
vagíny.

suchosť

Q-2012-00571

Zdravotné tvrdenie podľa článku 13
ods. 5, ktoré je založené na najnov
ších vedeckých dôkazoch a/alebo
ktoré zahŕňa žiadosť o ochranu
údajov, ktoré sú predmetom priemy
selného vlastníctva

kombinácia lykopénu, vita
mínu E, luteínu a selénu

Pomáha pripraviť citlivú
kožu zvnútra, aby lepšie
znášala slnečné žiarenie.

Q-2012-00592

Zdravotné tvrdenie podľa článku 13
ods. 5, ktoré je založené na najnov
ších vedeckých dôkazoch a/alebo
ktoré zahŕňa žiadosť o ochranu
údajov, ktoré sú predmetom priemy
selného vlastníctva

Prolibra®

Pomáha znížiť telesný tuk
a súčasne zachovať chudé
svalstvo.

Q-2012-00001

Zdravotné tvrdenie podľa článku 13
ods. 5, ktoré je založené na najnov
ších vedeckých dôkazoch a/alebo
ktoré zahŕňa žiadosť o ochranu
údajov, ktoré sú predmetom priemy
selného vlastníctva

EffEXT™

Udržiava
nízke
hladiny
C-reaktívneho
proteínu
v plazme, a tým podporuje
funkciu kĺbu.

Q-2012-00386

zmierniť
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NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1067/2013
z 30. októbra 2013,
ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu
kontaminantov ako dioxínov, PCB podobných dioxínom a PCB nepodobných dioxínom v pečeni
suchozemských zvierat
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

(4)

Vedecká skupina dospela k záveru, že pravidelná konzu
mácia ovčej pečene by v priemere viedla približne k 20 %
zvýšeniu prirodzeného vystavenia dioxínom a PCB
podobných dioxínom. V jednotlivých prípadoch by
mohla spotreba ovčej pečene mať za následok vysoký
príjem presahujúci prípustný týždenný príjem (TWI)
týchto kontaminantov. Vedecká skupina dospela k záveru,
že častá konzumácia ovčej pečene najmä u žien v repro
dukčnom veku a detí môže byť potenciálnym zdra
votným problémom.

(5)

Vedecká skupina ďalej dospela k záveru, že pôdy a sedi
menty sú prirodzené rezervoáre dioxínov a PCB. Prevod
dioxínov cez pôdu do rastlín a prevod PCB cez koreňový
aparát má vo všeobecnosti menší význam. V posledných
rokoch sa v niektorých vzorkách ovčej pečene z rôznych
európskych krajín zistilo, že obsahujú vysoké koncen
trácie dioxínov a PCB, hoci nie sú spojené so špecific
kými zdrojmi kontaminácie. Pre ovce je spásanie
primárnym faktorom vystavenia kontaminantom. Pri
spásaní môže príjem pôdy nastať prostredníctvom častíc
uložených na rastlinách alebo priamo pri konzumácii
pastvinnej vegetácie blízko povrchu zeme. Príjem pôdy
je veľmi variabilný a výrazne sezónny: stredný príjem
pôdy bol nahlásený na úrovni 8 % príjmu sušiny.
Celkovo príjem pôdy môže podstatne prispieť k vysta
veniu oviec účinkom dioxínov a PCB. Málo údajov je
k dispozícii, pokiaľ ide o prenos dioxínov a/alebo PCB
z krmiva do ovčej pečene. V závislosti od polychlórova
ného dibenzo-p-dioxínu (PCDD) a polychlórovaného
dibenzofuránu (PCDF) alebo PCB kongenerov sa pomer
prenosu pohyboval od 5 až 175 a bol približne 4-krát
vyšší v prípade pečene než v prípade mäsa alebo obličiek.

(6)

EFSA takisto dospel k záveru, že ovčia pečeň je dôle
žitým orgánom na ukladanie dioxínov a PCB. Rozdiely
v metabolizme by mohli čiastočne vysvetliť pomerne
vysoké ukladanie dioxínov a príbuzných zlúčenín v pečeni
oviec v porovnaní s dobytkom.

(7)

EFSA dospel k záveru, že aj keby bola možná sekve
strácia pečene a prítomnosť dioxínov a PCB by nebola
úplne spojená s tukovým podielom pečene, neovplyvnilo
by to výsledok, či už vyjadrený vo vzťahu k tuku, alebo
čerstvej hmotnosti, keďže všetky dioxíny a PCB sú extra
hované v priebehu analytického postupu bez ohľadu na
časť pečene, v ktorej sa nachádzajú.

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára
1993, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri kontami
nujúcich látkach v potravinách (1), a najmä na jeho článok 2
ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra
2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu
niektorých kontaminantov v potravinách (2), stanovuje
maximálne hodnoty obsahu dioxínov a polychlórovaných
bifenylov (PCB) podobných dioxínom v celej škále
potravín vrátane pečene určitých suchozemských zvierat.

(2)

Vedecká skupina pre kontaminanty v potravinovom
reťazci (ďalej len „vedecká skupina“) Európskeho úradu
pre bezpečnosť potravín (EFSA) na žiadosť Komisie,
prijala 5. júla 2011 stanovisko týkajúce sa rizika pre
verejné zdravie súvisiace s prítomnosťou vysokých
hodnôt dioxínov a PCB podobných dioxínom v pečeni
oviec a jeleňovitých (3).

(3)

Komisia požiadala, aby stanovisko uvádzalo, či existuje
potenciál nárastu rizika pre zdravie spotrebiteľov pre tie
podskupiny obyvateľstva, ktoré konzumujú takéto
výrobky (napr. častí konzumenti, ľudia s osobitnou
diétou atď.). Stanovisko by malo takisto preskúmať
možné dôvody zistení vysokých hladín dioxínov a PCB
v pečeni oviec a jeleňovitých a poskytnúť vedecké infor
mácie o tom, či by nebolo vhodné stanoviť v budúcnosti
regulačné úrovne v pečeni na základe výrobku, a nie na
základe obsahu tuku.

(1) Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5.
(3) Pracovná skupina EFSA pre kontaminanty v potravinovom reťazci
(EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain – CONTAM):
Vedecké stanovisko týkajúce sa rizika pre verejné zdravie súvisiace
s prítomnosťou vysokých hodnôt dioxínov a PCB podobných
dioxínom v pečeni oviec a jeleňovitých. Vestník EFSA (EFSA Journal)
(2011) 9(7): 2297. [71 s.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2297. K dispozícii
online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.
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(8)
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Referenčné laboratórium Európskej únie (ďalej len
„EURL“) pre dioxíny a PCB v krmivách a potravinách
požiadalo Komisiu, aby preskúmala, ako rôzne metódy
extrakcie ovplyvňujú úroveň dioxínov a PCB v ovčej
pečeni v súvislosti s oznamovaním analytického výsledku
vo vzťahu k tuku alebo čerstvej hmotnosti. EURL dospel
k záveru, že rozdiely v prípade koncentrácií dioxínov
a PCB boli podstatne vyššie vo vzťahu k tuku v porovnaní
s čerstvou hmotnosťou. Koncentrácie dioxínov a PCB na
základe obsahu tuku v ovčej pečeni boli závislé od
použitej metódy extrakcie alebo rozpúšťadiel, a teda od
výsledného obsahu tuku. Pri porovnávaní výsledkov
čerstvej hmotnosti sú úrovne dioxínov a PCB úplne
porovnateľné.

„5.2.
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Pečeň suchozemských
zvierat uvedených
v bode 5.1
s výnimkou ovčej
pečene a výrobkov
z nej

0,30 pg/g
čerstvej
hmot
nosti

0,50 pg/g
čerstvej
hmot
nosti

3,0 ng/g
čerstvej
hmotnosti

Pečeň oviec
a výrobky z nej

1,25 pg/g
čerstvej
hmot
nosti

2,00 pg/g
čerstvej
hmot
nosti

3,0 ng/g
čerstvej
hmotnosti“

Článok 2
Prechodné ustanovenia

(9)

Preto s cieľom zabezpečiť porovnateľné výsledky
a jednotné vykonávanie postupov v rámci Únie, pokiaľ
ide o dioxíny a PCB v pečeni suchozemských zvierat, je
vhodné stanoviť maximálne hladiny na základe čerstvej
hmotnosti, ako sa už stanovilo pre rybiu pečeň a výrobky
z nej.

(10)

Je vhodné stanoviť, aby tieto maximálne hodnoty neboli
uplatniteľné na potraviny, ktoré boli zákonne umiestnené
na trh pred dátumom podania žiadosti.

2.
Dôkaz o dátume uvedenia výrobkov na trh zabezpečuje
prevádzkovateľ potravinárskeho podniku.

(11)

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

Článok 3

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.
Toto nariadenie sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli
uvedené na trh pred 1. januárom 2014 v súlade s vtedy plat
nými ustanoveniami.

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúce ustanovenia
V prílohe k nariadeniu (ES) č. 1881/2006 sa bod 5.2 nahrádza
takto:

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

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

V Bruseli 30. októbra 2013
Za Komisiu
predseda
José Manuel BARROSO

SK

L 289/58

Úradný vestník Európskej únie

31.10.2013

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1068/2013
z 30. októbra 2013,
ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide
o používanie difosforečnanov (E 450), trifosforečnanov (E 451) a polyfosforečnanov (E 452)
v mokrosolených rybách
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

(5)

Ryby sa môžu nasoliť a konzervovať pridaním vysokých
množstiev soli do suroviny. Postup solenia sa vyvinul
z postupu pozostávajúceho z jediného kroku na postup
tvorený viacerými krokmi, ktoré zahŕňajú krok predbež
ného solenia umožňujúci kratší čas solenia a relatívne
homogénnu koncentráciu soli v svaloch rýb. Na tento
účel sa ryby najskôr predbežne solia pomocou vstreko
vania a/alebo v soľnom roztoku, pri ktorého príprave sa
použila kontrolovaná koncentrácia soli. Potom sa ryby
solia nasucho (t. j. suchosolenie), aby sa získala správna
koncentrácia soli v konečnom výrobku.

(6)

Počas tohto dlhého obdobia konzervácie ešte môže
pretrvávať oxidácia, a to najmä lipidov nachádzajúcich
sa vo svaloch rýb. To vedie k zmene farby a chuti.
Oxidáciu ešte urýchľujú ióny kovov prítomné vo svaloch
rýb a v použitej soli. Preukázalo sa, že difosforečnany (E
450), trifosforečnany (E 451) a polyfosforečnany (E 452)
najúčinnejšie chránia solené ryby pred oxidáciou, pretože
s iónmi kovov tvoria chemické komplexy. Väčšina prida
ných fosforečnanov a soli sa odstráni máčaním vo vode
pred konzumáciou. Takýmto použitím fosforečnanov sa
nezvyšuje obsah vody v konečnom mokrosolenom
výrobku. Dopyt po solených rybách, ktorých pôvodná
farba a chuť boli konzervované, jestvuje najmä na trhu
v Španielsku, Taliansku a Grécku.

(7)

Podľa článku 3 v spojení s článkom 6 ods. 4 smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca
2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov
týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potra
vín (3) sa používanie fosforečnanov v mokrosolených
rybách musí označiť v zozname zložiek. Prevádzkovatelia
potravinárskych podnikov takisto môžu na svojich
výrobkoch vyznačiť, že v nich neboli použité polyfosfo
rečnany.

(8)

Keďže väčšina pridaných fosforečnanov sa odstráni počas
máčania vo vode, expozícia spotrebiteľov fosforečnanom
bude minimálna a z tohto dôvodu by nemala mať vplyv
na ľudské zdravie. Je preto vhodné povoliť používanie
difosforečnanov (E 450), trifosforečnanov (E 451) a
polyfosforečnanov (E 452) pri konzervovaní mokrosole
ných rýb.

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach
v potravinách (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 3 a článok
30 ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 je stanovený
zoznam Únie obsahujúci prídavné látky schválené na
použitie v potravinách, ako aj podmienky ich použitia.

(2)

Uvedený zoznam sa môže zmeniť v súlade s postupom
uvedeným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa
ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných
látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravi
nárskych aróm (2).

(3)

(4)

V zmysle článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1331/2008
možno zoznam Únie obsahujúci prídavné látky aktuali
zovať buď na podnet Komisie, alebo na základe žiadosti.

Dňa 19. júna 2009 bola predložená žiadosť o schválenie
používania difosforečnanov (E 450), trifosforečnanov (E
451) a polyfosforečnanov (E 452) v mokrosolených
rybách a bola sprístupnená členským štátom.

(1) Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.
(2) Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3) Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29.

31.10.2013

(9)

(10)
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V zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1331/2008
je Komisia povinná požiadať Európsky úrad pre bezpeč
nosť potravín o vydanie stanoviska s cieľom aktualizovať
zoznam Únie obsahujúci prídavné látky v potravinách
stanovený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008
s výnimkou prípadov, keď nie je pravdepodobné, že by
príslušné aktualizácie mali mať vplyv na ľudské zdravie.
Keďže schválenie používania difosforečnanov (E 450),
trifosforečnanov (E 451) a polyfosforečnanov (E 452)
pri konzervovaní mokrosolených rýb predstavuje aktua
lizáciu uvedeného zoznamu, pri ktorej nie je pravdepo
dobné, že by mala mať vplyv na ľudské zdravie, nie je
potrebné požiadať Európsky úrad pre bezpečnosť
potravín o stanovisko.
Bacalhau čiže portugalská treska sa vyrába ďalším
sušením mokrosolených rýb. Tento postup sušenia by
mohol byť ovplyvnený použitím polyfosforečnanov.
Okrem toho uvedené použitie polyfosforečnanov by
mohlo zabrániť rozvinutiu typickej farby a chute tresky
bacalhau. Takže solené ryby upravené fosforečnanmi
pravdepodobne nie sú v záujme výrobcov tradičného
bacalhau. S cieľom umožniť výrobcom tradičného bacal
hau, aby sa prispôsobili situácii, keď možno uvádzať na
trh ryby upravované fosforečnanmi, by sa pre nich malo
navrhnúť prechodné obdobie. Počas tohto obdobia
výrobcovia tradičného bacalhau majú možnosť dohodnúť

L 289/59

sa s dodávateľmi a oboznámiť sa s analytickými metó
dami, ktoré možno použiť na kontrolu prítomnosti
fosforečnanov pridaných do rýb.
(11)

V záujme ďalšieho posúdenia vplyvu na ponuku mokro
solených rýb na výrobu bacalhau Komisia bude počas
troch rokov monitorovať používanie polyfosforečnanov
v krajinách, ktoré sú hlavnými výrobcami solenej tresky.

(12)

V dôsledku uvedeného by sa mala príloha II k nariadeniu
(ES) č. 1333/2008 zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(13)

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

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa mení v súlade
s prílohou k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 30. októbra 2013
Za Komisiu
predseda
José Manuel BARROSO

V časti E prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa do kategórie potravín 09.2 „Spracované ryby a produkty rybolovu vrátane mäkkýšov a kôrovcov“ vkladajú po zápise pre E 392 tieto zápisy:
difosforečnany

5 000

(4), (79)

Iba solené ryby čeľade Gadidae, ktoré boli upravené predbežným solením vstrekovaním
a/alebo v soľnom roztoku pomocou minimálne 18 % soľného roztoku a potom často
aj suchosolením.

Obdobie uplatňovania:
od 31. decembra 2013

E 451

trifosforečnany

5 000

(4), (79)

Iba solené ryby čeľade Gadidae, ktoré boli upravené predbežným solením vstrekovaním
a/alebo v soľnom roztoku pomocou minimálne 18 % soľného roztoku a potom často
aj suchosolením.

Obdobie uplatňovania:
od 31. decembra 2013

E 452

polyfosforečnany

5 000

(4), (79)

Iba solené ryby čeľade Gadidae, ktoré boli upravené predbežným solením vstrekovaním
a/alebo v soľnom roztoku pomocou minimálne 18 % soľného roztoku a potom často
aj suchosolením.

Obdobie uplatňovania:
od 31. decembra 2013

Maximálna hodnota je vyjadrená ako P2O5.

(79): Maximálna hodnota sa uplatňuje na súčet E 450, E 451 a E 452 použitých jednotlivo alebo v kombinácii.“
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(4):
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NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1069/2013
z 30. októbra 2013,
ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide
o použitie fosforečnanov sodných (E 339) v prírodných obaloch na salámy
(Text s významom pre EHP)

vlastností prírodných obalov, čím uľahčujú plnenie salám
a redukujú maximálnu silu a porušenie obalov tlakom.

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
(7)

Maximálny prípustný denný príjem (the maximum tole
rable daily intake – MTDI) fosforečnanov stanovený
Vedeckým výborom pre potraviny (3) je 70 mg/kg
telesnej hmotnosti. Maximálne množstvo navrhnuté
žiadateľom je 12 600 mg/kg obalov, čo vedie k maximál
nemu preneseniu fosforečnanov z obalov do konečného
výrobku (salámy) v množstve 250 mg/kg. Najvyšší
príspevok fosforečnanov prostredníctvom ošetrených
prírodných obalov bude predstavovať 2,1 % maximál
neho prípustného denného príjmu. Preto je vhodné
povoliť používanie fosforečnanov sodných ako regulátora
kyslosti na zlepšenie mechanických vlastností obalov na
salámy.

(8)

V zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1331/2008
je Komisia povinná požiadať Európsky úrad pre bezpeč
nosť potravín o vydanie stanoviska s cieľom aktualizovať
zoznam Únie obsahujúci prídavné látky v potravinách,
ktorý je stanovený v prílohe II k nariadeniu (ES)
č. 1333/2008, s výnimkou prípadov, keď by príslušné
aktualizácie nemali mať vplyv na ľudské zdravie. Keďže
povolenie používania fosforečnanov sodných (E 339) na
zlepšenie mechanických vlastností prírodných obalov na
salámy predstavuje aktualizáciu uvedeného zoznamu,
ktorá by z uvedených dôvodov nemala mať vplyv na
ľudské zdravie, nie je potrebné požiadať Európsky úrad
pre bezpečnosť potravín o vydanie stanoviska.

(9)

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 by sa preto
mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

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

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach
v potravinách (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 3 a článok
30 ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa stanovuje
zoznam Únie obsahujúci prídavné látky v potravinách
schválené na používanie v potravinách a podmienky
ich používania.

(2)

Uvedený zoznam možno aktualizovať v súlade so
spoločným postupom uvedeným v článku 3 ods. 1 naria
denia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008
zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný
postup schvaľovania prídavných látok v potravinách,
potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm (2),
buď na podnet Komisie, alebo na základe žiadosti.

(3)

Dňa 26. augusta 2010 bola predložená žiadosť o použí
vanie fosforečnanov sodných (E 339) ako regulátora
kyslosti v prírodných obaloch na salámy a bola sprístup
nená členským štátom.

(4)

(5)

(6)

Fosforečnany sodné (E 339) sú zahrnuté v zozname Únie
obsahujúcom prídavné látky v potravinách a ich použí
vanie je povolené v určitých potravinách, medzi ktoré
nepatria prírodné obaly na salámy.

Dôležitými mechanickými charakteristikami znižujúcimi
účinnosť prírodných obalov, ktoré spôsobujú problémy
v odvetví výroby salám, je výskyt roztrhnutia pri plnení
a znížená posuvná kapacita (zvýšená rigidita) obalov pri
plnení narážacím zariadením.

Preukázalo sa, že fosforečnany sodné (E 339) používané
ako regulátor kyslosti sú vhodné na zlepšenie posuvných

(1) Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.
(2) Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa mení v súlade
s prílohou k tomuto nariadeniu.
(3) Správy Vedeckého výboru pre potraviny, 25. séria (strana 13), 1991,
k dispozícii na stránke: http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_
reports_25.pdf
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Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 30. októbra 2013
Za Komisiu
predseda
José Manuel BARROSO

PRÍLOHA
V časti E prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa po zápise pre E 338 – E 452 vkladá do kategórie potravín 08.2.3
„Obaly, nátery a ozdoby na mäso“ tento zápis:
„E 339

Fosforečnany
sodné

12 600

(4) (80)

Len v prírodných
obaloch na salámy

(4): Najvyššie prípustné množstvo je vyjadrené ako P2O5.
(80): Prenesenie do konečného výrobku nesmie prekročiť 250 mg/kg.“
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1070/2013
z 30. októbra 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 30. októbra 2013
Za Komisiu
v mene predsedu
Jerzy PLEWA

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.
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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

AL
MA
MK
TR
ZZ

41,5
43,1
43,1
75,3
50,8

0707 00 05

EG
MK
TR
ZZ

207,6
69,6
139,0
138,7

0709 93 10

TR
ZZ

112,3
112,3

0805 50 10

AR
CL
TR
ZA
ZZ

12,9
81,7
76,3
55,9
56,7

0806 10 10

BR
TR
ZZ

220,8
170,3
195,6

0808 10 80

CL
NZ
US
ZA
ZZ

216,7
142,8
154,3
141,7
163,9

0808 30 90

CN
TR
ZZ

76,9
120,5
98,7

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 29. októbra 2013,
ktorým sa schvaľujú obmedzenia autorizácií biocídnych výrobkov obsahujúcich bromadiolón, ktoré
oznámilo Nemecko v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES
[oznámené pod číslom C(2013) 7034]
(Iba nemecké znenie je autentické)

(2013/630/EÚ)
opatrenia na zmiernenie rizika. Opatrenia na zmiernenie
rizika uvedené v smernici 2009/92/ES preto zahŕňajú
okrem iného obmedzenie použitia len na profesionálne
účely.

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady
98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov
na trh (1), a najmä na jej článok 4 ods. 4,

(4)

Spoločnosť Lipha Tech S.A.S. (ďalej len „žiadateľ“) pred
ložila v súlade s článkom 8 smernice 98/8/ES Holandsku
žiadosť o autorizáciu rodenticídu obsahujúceho broma
diolón (ďalej len „výrobok“). Názov a referenčné číslo
výrobku v Registri biocídnych výrobkov (ďalej len
„R4BP“) sa uvádzajú v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

(5)

Orgány Holandska udelili autorizáciu 2. novembra 2012.
Výrobok bol povolený s obmedzeniami, aby sa zabezpe
čilo splnenie podmienok článku 5 smernice 98/8/ES
v Holandsku. K týmto obmedzeniam nepatrilo obme
dzenie na použitie vyškolenými profesionálnymi použí
vateľmi alebo profesionálnymi používateľmi s licenciou.

(6)

Žiadateľ predložil 20. decembra 2012 Nemecku úplnú
žiadosť o vzájomné uznanie prvej autorizácie daného
výrobku.

(7)

Nemecko 10. apríla 2013 oznámilo Komisii, ostatným
členským štátom a žiadateľovi svoj návrh obmedziť prvú
autorizáciu v súlade s článkom 4 ods. 4 smernice
98/8/ES. Nemecko navrhlo obmedziť použitie výrobku
na vyškolených profesionálnych používateľov alebo
profesionálnych používateľov s licenciou.

(8)

Komisia vyzvala ostatné členské štáty a žiadateľa, aby
súlade s článkom 27 ods. 1 smernice 98/8/ES predložili
k oznámeniu písomné pripomienky 90 dní. V danej
lehote neboli predložené žiadne pripomienky. O ozná
mení sa zároveň viedli diskusie medzi Komisiou a prísluš
nými orgánmi členských štátov pre biocídne výrobky na
zasadnutí skupiny pre uľahčenie autorizácie výrobkov
a vzájomného uznávania dňa 14. mája 2013.

keďže:

(1)

Príloha I k smernici 98/8/ES obsahuje zoznam aktívnych
látok schválených na úrovni Únie na zaradenie
k
biocídnym
výrobkom.
Smernicou
Komisie
2009/92/ES (2) sa aktívna látka bromadiolón zaradila
ako látka na použitie vo výrobkoch typu 14, rodenticí
doch, v zmysle definície v prílohe V k smernici 98/8/ES.

(2)

Bromadiolón je antikoagulačný rodenticíd, o ktorom je
známe, že predstavuje riziko nehôd v prípade detí, ako aj
riziko pre necieľové zvieratá a životné prostredie. Pova
žuje sa za potenciálne perzistentný, pravdepodobne bioa
kumulatívny a toxický (PBT) alebo veľmi perzistentný
a veľmi pravdepodobne bioakumulatívny (vPvB).

(3)

Z dôvodov verejného zdravia a hygieny sa však dospelo
k záveru, že je oprávnené zaradiť bromadiolón a iné
antikoagulantné rodenticídy do prílohy I k smernici
98/8/ES, čím sa členským štátom umožnilo autorizovať
výrobky obsahujúce bromadiolón. Na základe smernice
2009/92/ES však členské štáty majú pri udeľovaní auto
rizácií výrobkov obsahujúcich bromadiolón povinnosť
zabezpečiť obmedzenie primárnej aj sekundárnej expo
zície človeka, necieľových zvierat a životného prostredia
tým, že zohľadnia a uplatnia všetky primerané a dostupné

(1) Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.
(2) Smernica Komisie 2009/92/ES z 31. júla 2009, ktorou sa mení
a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom
zaradiť bromadiolón ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej
smernici (Ú. v. EÚ L 201, 1.8.2009, s. 43).
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V súlade so smernicou 2009/92/ES majú autorizácie
biocídnych
výrobkov
obsahujúcich
bromadiolón
podliehať všetkým primeraným a dostupným opatreniam
na zmiernenie rizika vrátane obmedzenia len na profe
sionálne použitie. Z vedeckého hodnotenia vedúceho
k prijatiu smernice 2009/92/ES vyplynulo, že len od
profesionálnych používateľov sa dá očakávať, že budú
dodržiavať pokyny na minimalizovanie rizika druhotnej
otravy necieľových zvierat a používať výrobky spôsobom
zamedzujúcim selekcii a rozšíreniu rezistencie. Obme
dzenie na profesionálnych používateľov by sa preto
malo v zásade považovať za primerané opatrenie na
zmiernenie rizika najmä v členských štátoch, kde existuje
rezistencia voči bromadiolónu.
Vzhľadom na to, že nič nesvedčí o opaku, obmedzenie
na profesionálnych používateľov je primeraným
a dostupným opatrením na zmiernenie rizika v prípade
autorizácie
výrobkov
obsahujúcich
bromadiolón
v Nemecku. Tento záver potvrdzujú argumenty, ktoré
predložilo Nemecko, podľa ktorých sa zistila odolnosť
proti bromadiolónu u potkanov a predpokladá sa jej
rozšírenie v krajine. Nemecko má navyše dobre fungu
júcu sieť vyškolených pracovníkov na kontrolu škodcov
a profesionálnych používateľov s licenciou, ako napríklad
poľnohospodárov, záhradníkov a lesníkov, ktorí absolvo
vali odborné školenie, čo znamená, že navrhované obme
dzenie nebráni predchádzaniu nákaze.

(11)

31.10.2013

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so
stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Nemecko môže obmedziť autorizáciu udelenú v súlade
s článkom 4 smernice 98/8/ES v prípade výrobku uvedeného
v prílohe k tomuto rozhodnutiu na použitie vyškolenými alebo
profesionálnymi používateľmi s licenciou.

Článok 2
Toto rozhodnutie je určené Spolkovej republike Nemecko.

V Bruseli 29. októbra 2013

Za Komisiu
Janez POTOČNIK

člen Komisie

Výrobok, v prípade ktorého Nemecko môže obmedziť autorizáciu udelenú v súlade s článkom 4 smernice 98/8/ES na použitie vyškolenými profesionálnymi používateľmi alebo profesionálnymi používateľmi
s licenciou:
Názov výrobku v Holandsku

2011/4329/10506/NL/AA/20379

Názov výrobku v Nemecku

Maki Pat‘

Referenčné číslo žiadosti Nemecka v registri biocídnych
výrobkov

2011/4329/10506/DE/MA/20799
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ROZHODNUTIE KOMISIE
z 29. októbra 2013
o súlade jednotkových sadzieb na rok 2014 pre zóny spoplatňovania podľa článku 17
vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 391/2013
[oznámené pod číslom C(2013) 7095]
(2013/631/EÚ)
EURÓPSKA KOMISIA,

(3)

Podľa ustanovenia článku 17 ods. 1 písm. c) vykonáva
cieho nariadenia (EÚ) č. 391/2013 Komisia posúdi
jednotkové sadzby na rok 2014 pre zóny spoplatňova
nia, ktoré členské štáty predložili Komisii do 1. júna
2013 podľa požiadaviek článku 9 ods. 1 a 2 uvedeného
nariadenia. V tomto posúdení sa overí súlad jednotko
vých sadzieb na rok 2014 s vykonávacími nariadeniami
(EÚ) č. 390/2013 a (EÚ) č. 391/2013.

(4)

Komisia posúdila jednotkové sadzby na rok 2014 pre
zóny spoplatňovania s pomocou orgánu na preskúmanie
výkonnosti (PRB) a ústredného úradu traťových
poplatkov Eurocontrol-u a použila aj údaje a doplňujúce
informácie, ktoré jej členské štáty poskytli do júna 2013.
V posúdení sa vzali do úvahy aj poskytnuté vysvetlenia
a úpravy vykonané pred konzultačným stretnutím, ktoré
sa uskutočnilo 26. júna 2013 v súlade s článkom 9 ods.
1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 391/2013, ako aj
následná korešpondencia medzi Komisiou a Dánskom,
Estónskom, Írskom, Španielskom, Francúzskom, Talian
skom, Maďarskom, Maltou, Holandskom, Rumunskom,
Švédskom a Spojeným kráľovstvom.

(5)

Dánsko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko a Rumunsko
navrhli čiastočnú alebo plnú kompenzáciu úprav stano
vených vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 391/2013,
čím sa zníži alebo zachová určitá úroveň jednotkovej
sadzby, čo je v záujme používateľov vzdušného prie
storu. Tieto sumy by preto nemalo byť možné získať
v nasledujúcich rokoch späť.

(6)

Komisia konštatuje, že Španielsko mieni uplatniť
prechodné ustanovenie v súlade s článkom 2 nariadenia
Komisie (EÚ) č. 1191/2010 (6). Komisia overila informá
cie, ktoré v tomto ohľade poskytlo Španielsko a súhlasí
s tým, že Španielsko spĺňa podmienky článku 2 naria
denia (EÚ) č. 1191/2010 a môže rozhodnúť o tom, že
stanovené náklady poskytovateľov leteckých navigačných
služieb oslobodí od uplatňovania článku 11a ods. 3
nariadenia Komisie (ES) č. 1794/2006 (7). Mechanizmus
zdieľania rizika objemu dopravy s podielom delenia zisku
alebo straty vyplývajúcich z rozdielu medzi skutočnými

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 550/2004 z 10. marca 2004 o poskytovaní letových navi
gačných služieb v jednotnom európskom nebi (nariadenie
o poskytovaní služieb) (1), a najmä na jeho článok 15,

keďže:

(1)

(2)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 391/2013 (2)
stanovuje spoločný systém spoplatňovania leteckých
navigačných služieb. Spoločný systém spoplatňovania je
neoddeliteľnou súčasťou dosahovania cieľov systému
výkonnosti, ako je stanovené v článku 11 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 (3)
a
vo
vykonávacom
nariadení
Komisie
(EÚ)
č. 390/2013 (4).

Rozhodnutím Komisie 2011/121/EÚ (5) sa stanovujú
ciele výkonnosti na úrovni Európskej únie na roky
2012 až 2014 vrátane cieľa nákladovej efektívnosti pre
poskytovanie leteckých navigačných služieb. Listami
z 19. júla 2012 a 17. decembra 2012 Komisia informo
vala členské štáty, že ich revidované plány a ciele výkon
nosti sú v súlade so schválenými cieľmi výkonnosti na
úrovni Európskej únie a primerane k nim prispievajú.
Ciele nákladovej efektívnosti sú vyjadrené v stanovených
jednotkových sadzbách.

(1) Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 10.
(2) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 391/2013 z 3. mája 2013,
ktorým sa stanovuje spoločný systém spoplatňovania leteckých navi
gačných služieb (Ú. v. EÚ L 128, 9.5.2013, s. 31).
(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004
z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednot
ného európskeho neba (rámcové nariadenie) (Ú. v. EÚ L 96,
31.3.2004, s. 1).
(4) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 390/2013 z 3. mája 2013,
ktorým sa stanovuje systém výkonnosti leteckých navigačných
služieb a sieťových funkcií (Ú. v. EÚ L 128, 9.5.2013, s. 1).
(5) Rozhodnutie Komisie 2011/121/EÚ z 21. februára 2011, ktorým sa
stanovujú ciele výkonnosti Európskej únie a varovné prahy pre
poskytovanie letových navigačných služieb v rokoch 2012 až
2014 (Ú. v. EÚ L 48, 23.2.2011, s. 16).

(6) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1191/2010 zo 16. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1794/2006,
ktorým sa stanovuje spoločný systém spoplatňovania leteckých navi
gačných služieb (Ú. v. EÚ L 333, 17.12.2010, s. 6).
(7) Nariadenie Komisie (ES) č. 1794/2006 zo 6. decembra 2006,
ktorým sa stanovuje spoločný systém spoplatňovania leteckých navi
gačných služieb (Ú. v. EÚ L 341, 7.12.2006, s. 3).
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jednotkami služieb a predpokladanými jednotkami
služieb v pomere 30:70 medzi poskytovateľov leteckých
navigačných služieb a používateľov vzdušného priestoru
by sa preto mal uplatňovať už od rozdielu vo výške 0 %
namiesto 2 %. V súlade s článkom 2 nariadenia (EÚ)
č. 1191/2010 a so znížením jednotkovej sadzby na
rok 2012, o ktorom rozhodlo Španielsko, je táto
výnimka obmedzená na zdieľanie rizika objemu dopravy
v súvislosti s príjmami v danom roku. Španielsko plánuje
rozložiť výslednú prenesenú sumu na ďalšie roky, počí
najúc rokom 2015.
(7)

(8)

Podľa ustanovenia článku 17 ods. 1 písm. d) vykonáva
cieho nariadenia (EÚ) č. 391/2013 Komisia príslušné
členské štáty upovedomí, ak sú ich jednotkové sadzby
v súlade s vykonávacími nariadeniami (EÚ) č. 390/2013
a (EÚ) č. 391/2013.
Oznámením o súlade jednotkových sadzieb pre zóny
spoplatňovania s vykonávacími nariadeniami (EÚ)
č. 390/2013 a (EÚ) č. 391/2013 by nemal byť dotknutý
článok 16 nariadenia (ES) č. 550/2004,

L 289/69

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Jednotkové sadzby na rok 2014 pre zóny spoplatňovania
uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sú v súlade s vykoná
vacími nariadeniami (EÚ) č. 390/2013 a (EÚ) č. 391/2013.
Článok 2
Oznámením o súlade jednotkových sadzieb pre zóny spoplat
ňovania s vykonávacími nariadeniami (EÚ) č. 390/2013 a (EÚ)
č. 391/2013 nie je dotknutý článok 16 nariadenia (ES)
č. 550/2004.
Článok 3
Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 29. októbra 2013
Za Komisiu
Siim KALLAS

podpredseda
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PRÍLOHA

Zóna spoplatňovania

Jednotková traťová sadzba na rok 2014
Sumy sú uvedené v národnej mene (1)
(kód ISO členského štátu)

Belgicko/Luxembursko

72,04 EUR

Bulharsko

73,50 BGN

Česká republika
Dánsko

1 198,16 CZK
537,56 DKK

Nemecko

77,32 EUR

Estónsko

23,97 EUR

Írsko

30,62 EUR

Grécko

34,53 EUR

Španielsko (kontinentálna časť)

71,69 EUR

Španielsko (Kanárske ostrovy)

58,36 EUR

Francúzsko

65,77 EUR

Taliansko

78,83 EUR

Cyprus

38,41 EUR

Lotyšsko

19,99 LVL

Litva

162,08 LTL

Maďarsko

13 190,76 HUF

Malta

27,61 EUR

Holandsko

66,47 EUR

Rakúsko

73,39 EUR

Poľsko

148,89 PLN

Portugalsko – Lisabon

38,74 EUR

Rumunsko

168,83 RON

Slovinsko

67,46 EUR

Slovensko

60,04 EUR

Fínsko

52,06 EUR

Švédsko

638,85 SEK

Spojené kráľovstvo

70,46 GBP

(1) Tieto jednotkové sadzby nezahŕňajú administratívnu jednotkovú sadzbu uvedenú v článku 18 vykonávacieho nariadenia (EÚ)
č. 391/2013, uplatňovanú na tie štáty, ktoré sú stranami Multilaterálnej dohody Eurocontrol-u týkajúcej sa traťových poplatkov.
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VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE
z 30. októbra 2013,
ktorým sa potvrdzujú priemerné špecifické emisie CO2 a cieľové hodnoty špecifických emisií pre
výrobcov osobných automobilov za kalendárny rok 2012 podľa nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 443/2009
(Text s významom pre EHP)

(2013/632/EÚ)
cenné informácie v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia
Komisie (EÚ) č. 1014/2010 (2).

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
(4)

Všetky členské štáty predložili Komisii údaje za rok 2012
v termíne do 28. februára 2013, tak ako je to uvedené
v článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 443/2009. Ak
z overenia údajov zo strany Komisie bolo zrejmé, že
niektoré údaje chýbali alebo boli zjavne nesprávne,
Komisia sa obrátila na dotknuté členské štáty a na
základe dohody s týmito členskými štátmi údaje príslušne
upravila alebo doplnila. Ak sa nedospelo k dohode s člen
ským štátom, predbežné údaje tohto členského štátu
neboli upravené.

(5)

Komisia 30. apríla 2013 uverejnila predbežné údaje a 85
výrobcom oznámila predbežné výpočty ich priemerných
špecifických emisií CO2 v roku 2012 a ich cieľové
hodnoty špecifických emisií v súlade s článkom 8 ods.
4 nariadenia (ES) č. 443/2009. Výrobcovia boli požia
daní, aby tieto údaje overili a informovali Komisiu
o chybách do troch mesiacov od prijatia oznámenia
v súlade s článkom 8 ods. 5 prvým pododsekom uvede
ného nariadenia a článkom 9 ods. 3 nariadenia (EÚ)
č. 1014/2010. Osem výrobcov prijalo tieto predbežné
údaje bez úprav, 40 výrobcov predložilo do určeného
záverečného termínu oznámenia o chybách.

(6)

V prípade 37 výrobcov, ktorí neoznámili chyby v súbo
roch údajov alebo odpovedali iným spôsobom, by sa
predbežné údaje a predbežné výpočty priemerných špeci
fických emisií a cieľových hodnôt špecifických emisií
mali potvrdiť bez úprav.

(7)

Komisia overila opravy oznámené výrobcami a príslušné
zdôvodnenia vyjadrené prostredníctvom chybových
kódov uvedených v článku 9 ods. 3 nariadenia (EÚ)
č. 1014/2010 a súbor údajov bol vhodne upravený.

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú výkonové
emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť inte
grovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2
z ľahkých úžitkových vozidiel (1), a najmä na jeho článok 8
ods. 5 druhý pododsek a článok 10 ods. 1,

keďže:

(1)

Komisia je povinná podľa článku 8 ods. 5 nariadenia (ES)
č. 443/2009 potvrdiť každý rok priemerné špecifické
emisie CO2 a cieľovú hodnotu špecifických emisií pre
každého výrobcu osobných automobilov v Únii, ako aj
pre každé združenie výrobcov vytvorené v súlade
s článkom 7 ods. 1 uvedeného nariadenia. Na základe
tohto potvrdenia Komisia určí, či výrobcovia a združenia
dodržali požiadavky článku 4 uvedeného nariadenia.

(2)

Podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 443/2009 sú cieľové
hodnoty pre výrobcov a združenia záväzné s účinnosťou
od roku 2012. Priemerné špecifické emisie výrobcov za
rok 2012 sú vypočítané v súlade s druhým odsekom
tohto článku a berú do úvahy 65 % nových automobilov
od výrobcu zaregistrovaných v tomto roku.

(3)

Podrobné údaje, ktoré sa použijú na výpočet priemer
ných špecifických emisií a cieľových hodnôt špecifických
emisií, sú uvedené v časti A bode 1 a časti C prílohy II
k nariadeniu (ES) č. 443/2009 a sú založené na počte
registrácií nových osobných automobilov v členských
štátoch v priebehu predchádzajúceho kalendárneho
roka. Údaje pochádzajú z osvedčení o zhode, ktoré vydali
výrobcovia, alebo z dokumentov poskytujúcich rovno

(1) Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 1.

(2) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1014/2010 z 10. novembra 2010
o monitorovaní a oznamovaní údajov o registrácii nových osobných
automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 443/2009 (Ú. v. EÚ L 293, 11.11.2010, s. 15).
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V prípade záznamov, ktoré výrobcovia označili
chybovým kódom B stanoveným v článku 9 ods. 3 naria
denia (EÚ) č. 1014/2010, je potrebné zohľadniť skutoč
nosť, že výrobcovia nemôžu vhodne overiť ani opraviť
dané záznamy v dôsledku chýbajúcich alebo nesprávnych
identifikačných parametrov. Na hodnoty emisií CO2
a hmotnosť v týchto záznamoch by sa preto mal uplatniť
prípustný počet chýb.
Prípustný počet chýb by sa mal vypočítať ako rozdiel
medzi vzdialenosťami k cieľovej hodnote špecifických
emisií vyjadrený ako priemerné emisie odpočítané od
vypočítaných cieľových hodnôt špecifických emisií
vrátane tých registrácií, ktoré nemožno overiť výrobcami,
ako aj bez uvedených registrácií. Bez ohľadu na to, či je
rozdiel kladný alebo záporný, prípustný počet chýb by
mal vždy zmenšiť vzdialenosť k cieľovej hodnote
výrobcu.
V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES)
č. 443/2009 by sa výrobca mal považovať za spĺňajú
ceho cieľovú hodnotu špecifických emisií uvedenú
v článku 4 uvedeného nariadenia, ak priemerné emisie
uvedené v tomto rozhodnutí sú nižšie než cieľová
hodnota špecifických emisií, vyjadrená ako negatívna
vzdialenosť k cieľovej hodnote. Tam kde priemerné
emisie prekračujú cieľovú hodnotu špecifických emisií,
by sa mal uložiť poplatok za nadmerné emisie v súlade
s článkom 9 nariadenia (ES) č. 443/2009, pokiaľ sa na
uvedeného výrobcu nevzťahuje výnimka na tento cieľ,
alebo tento výrobca nie je členom združenia v súlade
s článkom 7 tohto nariadenia, kde uvedené združenie
spĺňa cieľovú hodnotu špecifických emisií.
Priemerné špecifické emisie CO2 z nových osobných
automobilov registrovaných v roku 2012, cieľové
hodnoty špecifických emisií a rozdiel medzi týmito
dvomi hodnotami by sa mali v súlade s tým potvrdiť,

31.10.2013

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Nasledujúce hodnoty v prílohe sú potvrdené pre každého
výrobcu osobných automobilov a pre každé združenie výrobcov
pre kalendárny rok 2012:
a) cieľová hodnota špecifických emisií;
b) priemerné špecifické emisie CO2 v prípade potreby upravené
o príslušný prípustný počet chýb;
c) rozdiel medzi hodnotami uvedenými v písmenách a) a b);
d) priemerné špecifické emisie CO2 pre všetky nové osobné
automobily v Únii;
e) priemerná hmotnosť všetkých nových osobných automo
bilov v Únii.
Článok 2
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
V Bruseli 30. októbra 2013
Za Komisiu
predseda
José Manuel BARROSO
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PRÍLOHA
Tabuľka 1
Hodnoty týkajúce sa výkonnosti výrobcov potvrdené v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 443/2009
A

B

C

D

E

F

G

H

I

Meno výrobcu

Združenia
a výnimky

Počet
registrácií

Priemerné
emisie CO2
(65 %) opravené

Cieľová
hodnota
špecifických
emisií

Vzdialenosť
od cieľa

Vzdialenosť
od cieľa
upravená

Priemerná
hmotnosť

Priemerné
emisie CO2
(100 %)

459

156,768

152,125

4,643

4,643

1 856,13

183,037

4

223,000

126,024

96,976

96,976

1 285,00

223,000

D

1 549

296,355

320,000

– 23,645

– 23,645

1 774,48

321,944

AUDI AG

P12

657 068

122,411

139,473

– 17,062

– 17,110

1 579,29

137,786

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

P12

11 241

137,324

133,613

3,711

3,573

1 451,07

149,057

AUTOMOBILES CITROEN

654 993

108,718

129,703

– 20,985

– 20,985

1 365,51

122,566

AUTOMOBILES PEUGEOT

773 864

107,648

130,413

– 22,765

– 22,765

1 381,03

121,489

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN
GMBH E CO., KG

ARTEGA AUTOMOBIL GMBH
E CO., KG

ASTON MARTIN LAGONDA LTD

AVTOVAZ JSC

P8

2 298

207,903

125,748

82,155

82,155

1 278,96

213,899

BENTLEY MOTORS LTD

P12

1 992

310,230

181,440

128,790

128,790

2 497,60

338,040

BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AG

P1

762 027

123,643

138,696

– 15,053

– 15,111

1 562,28

137,515

BMW M GMBH

P1

6 375

231,079

151,103

79,976

78,034

1 833,77

247,941

BUGATTI AUTOMOBILES S.A.S

P12

2

539,000

156,689

382,311

382,311

1 956,00

539,000

D

139

174,178

210,000

– 35,822

– 35,822

704,32

188,921

1 001

0,000

123,282

– 123,282

– 123,282

1 225,00

0,000

CATERHAM CARS LIMITED

CECOMP S.P.A.

CHEVROLET ITALIA SPA

P5

4 948

110,000

114,681

– 4,681

– 4,681

1 036,80

110,284

CHRYSLER GROUP LLC

P3

57 034

177,442

159,650

17,792

17,295

2 020,79

192,882

CNG-TECHNIK GMBH

P4

75

113,938

118,091

– 4,153

– 4,153

1 111,40

113,960
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

Meno výrobcu

Združenia
a výnimky

Počet
registrácií

Priemerné
emisie CO2
(65 %) opravené

Cieľová
hodnota
špecifických
emisií

Vzdialenosť
od cieľa

Vzdialenosť
od cieľa
upravená

Priemerná
hmotnosť

Priemerné
emisie CO2
(100 %)

AUTOMOBILE DACIA SA

P8

232 256

125,132

126,664

– 1,532

– 1,534

1 299,01

136,899

DAIHATSU MOTOR CO LTD

P11

3 397

131,952

120,887

11,065

11,065

1 172,58

148,590

DAIMLER AG

P2

631 475

123,873

139,576

– 15,703

– 15,716

1 581,53

142,842

2

184,000

118,758

65,242

65,242

1 126,00

187,000

645

126,489

122,520

3,969

3,969

1 208,33

141,574

DONGFENG MOTOR
CORPORATION
DR MOTOR COMPANY SRL
FERRARI S.P.A

D

2 330

298,539

303,000

– 4,461

– 4,461

1 733,67

316,739

FIAT GROUP AUTOMOBILES
S.P.A.

P3

686 449

109,841

118,886

– 9,045

– 9,171

1 128,80

117,233

166

53,000

181,778

– 128,778

– 128,778

2 505,00

53,000

FISKER AUTOMOTIVE INC
FORD-WERKE GMBH

P4

917 725

116,480

127,832

– 11,352

– 11,359

1 324,57

128,685

FUJI HEAVY.INDUSTRIES LTD.

ND

29 381

150,266

164,616

– 14,350

– 14,350

1 561,77

160,599

GENERAL MOTORS COMPANY

P5

2 673

130,061

154,444

– 24,383

– 24,383

1 906,87

253,869

GM ITALIA SRL

P5

2

119,000

123,968

– 4,968

– 4,968

1 240,00

119,000

GM KOREA COMPANY

P5

161 153

124,248

131,444

– 7,196

– 7,196

1 403,59

141,050

GREAT WALL MOTOR
COMPANY LIMITED

D

309

168,000

195,000

– 27,000

– 27,000

1 184,23

169,049

HONDA AUTOMOBILE CHINA
CO., LTD

P6

17 668

123,408

119,912

3,496

3,496

1 151,26

124,855

HONDA MOTOR CO, LTD

P6

71 717

121,571

130,995

– 9,424

– 9,424

1 393,77

138,965

HONDA TURKIYE AS

P6

2 207

154,787

128,725

26,062

26,062

1 344,10

157,874

HONDA OF THE UK
MANUFACTURING LTD

P6

40 779

139,093

136,324

2,769

2,769

1 510,38

156,169

416 987

118,808

128,266

– 9,458

– 9,458

1 334,05

132,203

P3

6

143,333

224,310

– 80,977

– 80,977

3 435,67

146,667

ND P10

22 621

150,844

178,025

– 27,181

– 27,409

1 910,74

168,970

HYUNDAI MOTOR COMPANY
IVECO S.P.A
JAGUAR
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

Meno výrobcu

Združenia
a výnimky

Počet
registrácií

Priemerné
emisie CO2
(65 %) opravené

Cieľová
hodnota
špecifických
emisií

Vzdialenosť
od cieľa

Vzdialenosť
od cieľa
upravená

Priemerná
hmotnosť

Priemerné
emisie CO2
(100 %)

JIANGLING MOTOR HOLDING
CO., LTD

39

144,480

130,348

14,132

14,132

1 379,62

147,897

KIA MOTORS CORPORATION

329 474

114,489

127,175

– 12,686

– 12,686

1 310,18

129,464

KTM-SPORTMOTORCYCLE AG

D

18

180,000

200,000

– 20,000

– 20,000

875,00

183,000

AUTOMOBILI LAMBORGHINI
S.P.A

P12

413

343,683

144,315

199,368

199,021

1 685,23

364,295

ND P10

98 731

167,445

178,025

– 10,580

– 10,583

2 123,81

190,922

LOTUS CARS LIMITED

D

335

163,447

280,000

– 116,553

– 116,553

1 181,82

185,857

MAGYAR SUZUKI
CORPORATION LTD

P9

84 045

118,669

120,317

– 1,648

– 1,654

1 160,12

128,118

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

D

64

179,000

205,000

– 26,000

– 26,000

1 915,08

182,234

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

P9

21 574

101,217

109,891

– 8,674

– 8,674

931,97

102,884

MASERATI S.P.A

P3

883

343,492

158,286

185,206

184,578

1 990,95

351,072

113 565

128,793

129,494

– 0,701

– 0,701

1 360,93

141,779

LAND ROVER

MAZDA MOTOR CORPORATION
MCLAREN AUTOMOTIVE
LIMITED

D

335

279,000

285,000

– 6,000

– 6,000

1 511,50

279,475

MERCEDES-AMG GMBH

P2

2 939

177,053

151,465

25,588

25,305

1 841,70

222,641

MG MOTOR UK LIMITED

D

755

176,147

184,000

– 7,853

– 7,853

1 585,69

178,914

494

0,000

107,916

– 107,916

– 107,916

888,76

0,000

5

0,000

130,091

– 130,091

– 130,091

1 374,00

0,000

MIA ELECTRIC S.A.S
MICRO-VETT S.P.A
MITSUBISHI MOTORS
CORPORATION MMC

P7

48 688

126,281

140,924

– 14,643

– 15,397

1 611,04

151,332

MITSUBISHI MOTORS EUROPE
BV MME

P7

18 604

117,601

118,511

– 0,910

– 0,981

1 120,59

126,014

MITSUBISHI MOTORS THAILAND
CO LTD MMTH

P7

15

97,778

123,575

– 25,797

– 26,331

1 231,40

125,667

MORGAN MOTOR CO LTD

D

398

156,050

180,000

– 23,950

– 23,950

1 120,11

184,078

423 818

122,253

131,177

– 8,924

– 8,924

1 397,75

137,341

NISSAN INTERNATIONAL SA
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Meno výrobcu

Združenia
a výnimky

Počet
registrácií

Priemerné
emisie CO2
(65 %) opravené

Cieľová
hodnota
špecifických
emisií

Vzdialenosť
od cieľa

Vzdialenosť
od cieľa
upravená

Priemerná
hmotnosť

Priemerné
emisie CO2
(100 %)

21

148,000

116,656

31,344

31,344

1 080,00

156,667

814 229

119,708

133,821

– 14,113

– 14,114

1 455,62

133,002

372

136,934

113,647

23,287

23,287

1 014,16

140,785

OMCI SRL
ADAM OPEL AG

P5

PERODUA MANUFACTURING
SDN BHD
DR ING HCF PORSCHE AG

P12

42 299

187,954

152,535

35,419

35,419

1 865,10

205,379

PERUSAHAAN OTOMOBIL
NASIONAL SDN BHD

D

206

146,511

185,000

– 38,489

– 38,489

1 311,58

154,942

P12

3 904

219,136

147,404

71,732

70,977

1 752,84

243,966

6

229,000

106,145

122,855

122,855

850,00

229,000

QUATTRO GMBH
RADICAL MOTORSPORT LTD
RENAULT S.A.S

P8

800 674

105,396

126,744

– 21,348

– 21,353

1 300,76

120,796

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS
LTD

P1

417

317,376

181,976

135,400

135,377

2 509,34

329,930

1 297

151,696

144,382

7,314

7,314

1 686,71

170,266

252 173

114,757

127,124

– 12,367

– 12,521

1 309,07

127,191

SECMA S.A.S

40

131,000

97,370

33,630

33,630

658,00

131,000

SHIJIAZHUANG SHUANGHUAN
AUTOMOBILE COMPANY

10

269,667

154,130

115,537

115,537

1 900,00

269,800

P12

460 603

120,028

126,655

– 6,627

– 7,026

1 298,81

132,247

SPYKER AUTOMOBIELEN BV

D

2

340,000

340,000

0,000

0,000

1 730,00

340,000

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

4 967

167,641

180,000

– 12,359

– 12,359

1 812,62

186,532

SUZUKI MOTOR CORPORATION

P9

46 255

131,108

124,115

6,993

6,891

1 243,22

148,213

ND P10

592

134,367

178,025

– 43,658

– 43,658

1 336,03

141,978

TESLA MOTORS LTD

159

0,000

128,309

– 128,309

– 128,309

1 335,00

0,000

THINK

52

0,000

118,360

– 118,360

– 118,360

1 117,29

0,000

SAAB AUTOMOBILE AB
SEAT SA

SKODA AUTO AS

TATA MOTORS LIMITED

P12
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Meno výrobcu

Združenia
a výnimky

Počet
registrácií

Priemerné
emisie CO2
(65 %) opravené

Cieľová
hodnota
špecifických
emisií

Vzdialenosť
od cieľa

Vzdialenosť
od cieľa
upravená

Priemerná
hmotnosť

Priemerné
emisie CO2
(100 %)

P11

515 028

103,613

127,912

– 24,299

– 24,371

1 326,30

121,862

542

0,000

123,282

– 123,282

– 123,282

1 225,00

0,000

1 535 755

119,343

131,203

– 11,860

– 11,952

1 398,32

132,965

204 539

121,944

144,736

– 22,792

– 22,792

1 694,44

142,116

53

284,294

274,000

10,294

10,294

1 490,38

289,566

2

0,000

128,172

– 128,172

– 128,172

1 332,00

75,000

TOYOTA MOTOR EUROPE NV
SA
VEHICULES ELECTRIQUES
PININFARINA-BOLLORE S.A.S.
VOLKSWAGEN AG

P12

VOLVO CAR CORPORATION
WIESMANN GMBH

D

ZHEJIANG ZOTYE AUTOMOBILE
MANUFACTURING CO., LTD

Tabuľka 2
Hodnoty týkajúce sa výkonnosti združení potvrdené v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Názov združenia

Združenie

Počet
registrácií

Priemerné
emisie CO2
(65 %) opravené

Cieľová
hodnota
špecifických
emisií

Vzdialenosť
od cieľa

Vzdialenosť
od cieľa
upravená

Priemerná
hmotnosť

Priemerné
emisie CO2
(100 %)

BMW GROUP

P1

768 819

123,824

138,822

– 14,998

– 15,052

1 565,05

138,535

DAIMLER AG

P2

634 414

123,949

139,630

– 15,681

– 15,694

1 582,73

143,212

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

P3

744 372

110,597

122,056

– 11,459

– 11,468

1 198,18

123,307

FORD-WERKE GMBH

P4

917 800

116,479

127,832

– 11,353

– 11,361

1 324,55

128,684

GENERAL MOTORS

P5

983 005

119,853

133,391

– 13,538

– 13,539

1 446,21

134,536

HONDA MOTOR EUROPE LTD

P6

132 371

125,014

131,120

– 6,106

– 6,106

1 396,5

142,697

MITSUBISHI MOTORS

P7

67 307

122,126

134,725

– 12,599

– 13,121

1 475,39

144,328

POOL RENAULT

P8

1 035 228

109,427

126,724

– 17,297

– 17,301

1 300,32

124,615

SUZUKI

P9

151 874

115,511

119,993

– 4,482

– 4,498

1 153,02

130,654

TATA MOTORS LTD, JAGUAR
CARS LTD, LAND ROVER

P10

121 944

162,825

178,025

– 15,200

– 15,307

2 080,46

186,612

TOYOTA-DAIHATSU GROUP

P11

518 425

103,694

127,865

– 24,171

– 24,239

1 325,29

122,037

VW GROUP PC

P12

2 965 450

120,108

132,353

– 12,245

– 12,508

1 423,48

134,841
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Vysvetlivky k tabuľkám 1 a 2
Stĺpec A
Tabuľka 1: „Meno výrobcu“ znamená názov výrobcu, ako ho uvedený výrobca oznámil Komisii, alebo ak k takémuto
oznámeniu nedošlo, názov zaregistrovaný registračným úradom členského štátu.

Tabuľka 2: „Názov združenia“ znamená názov združenia oznámený správcom združenia.

Stĺpec B
„D“ znamená, že výnimka týkajúca sa výrobcov s malým objemom výroby bola udelená v súlade s článkom 11 ods. 3
nariadenia (ES) č. 443/2009 s účinnosťou od roku 2012.

„ND“ znamená, že výnimka týkajúca sa špecializovaného výrobcu bola udelená v súlade s článkom 11 ods. 4 nariadenia
(ES) č. 443/2009 s účinnosťou od roku 2012.

„P“ znamená, že výrobca je členom združenia (uvedeného v tabuľke 2) vytvoreného v súlade s článkom 7 nariadenia (ES)
č. 443/2009 a dohoda o združení platí na kalendárny rok 2012.

Stĺpec C
„Počet registrácií“ znamená celkový počet nových automobilov zaregistrovaných v členských štátoch za kalendárny rok,
pričom sa nezapočítavajú tie registrácie, ktoré sa týkajú záznamov, kde chýbajú hodnoty pre hmotnosť a emisie CO2,
a tých záznamov, ktoré výrobca nedokáže identifikovať (označené v oznámení o chybe chybovým kódom C, ako sa
stanovuje v článku 9 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1014/2010). Počet registrácií nahlásených členskými štátmi sa nesmie
meniť iným spôsobom.

Stĺpec D
„Priemerné emisie CO2 (65 %) opravené“ znamenajú priemerné špecifické emisie CO2, ktoré boli vypočítané na základe
65 % vozidiel s najnižšími emisiami v rámci vozového parku výrobcu v súlade s článkom 4 druhým pododsekom prvou
zarážkou nariadenia (ES) č. 443/2009 a bodom 4 oznámenia Komisie KOM(2010) 657 v konečnom znení. V prípade
potreby boli priemerné špecifické emisie upravené s cieľom zohľadniť opravy oznámené Komisii uvedeným výrobcom.
Záznamy použité pri výpočte zahŕňajú tie záznamy, ktoré obsahujú platnú hodnotu pre hmotnosť a emisie CO2.

Stĺpec E
„Cieľová hodnota špecifických emisií“ znamená cieľovú hodnotu emisií vypočítanú na základe priemernej hmotnosti
všetkých vozidiel priradených výrobcovi po uplatnení vzorca uvedeného v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 443/2009.

Stĺpec F
„Vzdialenosť od cieľa“ znamená rozdiel medzi priemernými špecifickými emisiami uvedenými v stĺpci D a cieľovou
hodnotou špecifických emisií v stĺpci E. Ak je hodnota v stĺpci F kladná, znamená to, že priemerné špecifické emisie
sú vyššie než cieľová hodnota špecifických emisií.

Stĺpec G
„Vzdialenosť od cieľa upravená“ znamená, že ak sa hodnoty v tomto stĺpci líšia od hodnôt v stĺpci F, hodnoty v uvedenom
stĺpci boli upravené s cieľom zohľadniť prípustný počet chýb. Prípustný počet chýb sa uplatňuje len vtedy, ak výrobca
oznámil Komisii všetky záznamy s chybovým kódom B, ako sa uvádza v článku 9 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1014/2010.
Prípustný počet chýb sa vypočítava podľa tohto vzorca:

Chyba = absolútna hodnota [(AC1 - TG1) - (AC2 - TG2)]

AC1 = priemerné špecifické emisie CO2 vrátane neidentifikovateľných vozidiel (ako sa uvádza v stĺpci D);

TG1 = cieľová hodnota špecifických emisií vrátane neidentifikovateľných vozidiel (ako sa uvádza v stĺpci E);
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AC2 = priemerné špecifické emisie CO2 bez neidentifikovateľných vozidiel;
TG2 = cieľová hodnota špecifických emisií bez neidentifikovateľných vozidiel.
Stĺpec I
„Priemerné emisie CO2 (100 %)“ znamenajú priemerné špecifické emisie CO2 ktoré boli vypočítané na základe 100 %
vozidiel priradených výrobcovi. V prípade potreby boli priemerné špecifické emisie upravené, aby zohľadnili opravy
oznámené Komisii uvedeným výrobcom. Medzi záznamami použitými pri výpočte sa nachádzajú aj záznamy s platnými
hodnotami pre hmotnosť a emisie CO2, neberú však do úvahy superkredity spomenuté v článku 5 nariadenia (ES)
č. 443/2009.
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KORIGENDÁ

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 777/2013 z 12. augusta 2013, ktorým sa menia prílohy II, III a V
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí
clodinafopu, klomazónu, diurónu, etalfluralínu, ioxynilu, iprovalikarbu, maleínhydrazidu, mepanipyrimu,
metkonazolu, prosulfokarbu a tepraloxydimu v určitých produktoch alebo na určitých produktoch
(Úradný vestník Európskej únie L 221 zo 17. augusta 2013)
Na strane 19 v prvom riadku treťom stĺpci tabuľky v prílohe:
namiesto:

„Klodinafop a jeho S-izomérov a ich soli, vyjadrené ako klodinafop (F)“

má byť:

„Clodinafop a jeho S-izoméry a ich soli, vyjadrené ako clodinafop (F)“.
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Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 30. októbra 2013, ktorým sa potvrdzujú priemerné špeci
fické emisie CO2 a cieľové hodnoty špecifických emisií pre výrobcov osobných automobilov za
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Korigendá
★ Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 777/2013 z 12. augusta 2013, ktorým sa menia prílohy II, III a V

k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí
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