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II
(Nelegislatívne akty)

MEDZINÁRODNÉ DOHODY
Oznámenie o nadobudnutí platnosti Protokolu (2015), ktorým sa mení príloha k Dohode
o obchode s civilnými lietadlami
Protokol (2015), ktorým sa mení príloha k Dohode o obchode s civilnými lietadlami nadobudne platnosť 26. mája
2017.
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NARIADENIA
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/870
z 15. mája 2017,
ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje
názov [Kopi Arabika Gayo (CHZO)]
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality
pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,
keďže:
(1)

Žiadosť Indonézie o zápis názvu „Kopi Arabika Gayo“ do registra bola v súlade s článkom 50 ods. 2 písm. a)
nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie (2).

(2)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ)
č. 1151/2012, názov „Kopi Arabika Gayo“ by sa mal zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Názov „Kopi Arabika Gayo“ (CHZO) sa zapisuje do registra.
Názov uvedený v prvom odseku sa vzťahuje na výrobok triedy 1.8. Iné výrobky prílohy I k zmluve (koreniny atď.)
podľa prílohy XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 668/2014 (3).
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 15. mája 2017
Za Komisiu
v mene predsedu
Phil HOGAN

člen Komisie

(1) Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 403, 1.11.2016, s. 5.
(3) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014,
s. 36).
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NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/871
z 22. mája 2017,
ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ
ide o používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452)
v určitých mäsových prípravkoch
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

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,
keďže:
(1)

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

(2)

Uvedený zoznam možno aktualizovať v súlade so spoločným postupom uvedeným v článku 3 ods. 1 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (2), a to buď na podnet Komisie, alebo na základe žiadosti.

(3)

Dňa 11. mája 2015 bola predložená žiadosť Českej republiky o povolenie na používanie kyseliny fosforečnej,
fosforečnanov, difosforečnanov, trifosforečnanov a polyfosforečnanov (ďalej len „fosforečnany“) ako stabilizátora
v týchto českých mäsových prípravkoch: Bílá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása a Syrová klobása. Žiadosť bola
následne sprístupnená členským štátom podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1331/2008.

(4)

Používanie fosforečnanov je potrebné na udržanie fyzikálno-chemického stavu a zvýšenie väzobnej kapacity
mäsových prípravkov ako Bílá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása a Syrová klobása, najmä vtedy, ak sú
uvádzané na trh v balení s ochrannou atmosférou a s predĺženou uchovateľnosťou. Podľa žiadateľa je techno
logická potreba pre tieto prídavné látky v predmetných českých mäsových prípravkoch podobná párkom
a mäkkým salámam (breakfast sausages) a Bräte, pre ktoré je povolené používanie fosforečnanov v časti E prílohy II
k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 v kategórii potravín 08.2 „Mäsové prípravky v zmysle vymedzenia v nariadení
(ES) č. 853/2004“.

(5)

V odôvodnení č. 7 nariadenia (ES) č. 1333/2008 sa uvádza, že pri schvaľovaní potravinárskych prídavných látok
by sa mali vziať do úvahy aj iné faktory relevantné pre zvažovanú otázku, a to aj vrátane tradičných faktorov.
Preto je vhodné zachovať niektoré tradičné výrobky na trhu v niektorých členských štátoch, ak je používanie
prídavných látok v uvedených produktoch v súlade so všeobecnými a s osobitnými podmienkami stanovenými
v nariadení (ES) č. 1333/2008.

(6)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie používania prídavných látok, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie,
dané české mäsové prípravky budú opísané v usmerňovacom dokumente opisujúcom kategórie potravín v časti E
prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách (3).

(7)

Podľa článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1331/2008 musí Komisia požiadať Európsky úrad pre bezpečnosť
potravín (ďalej len „úrad“) o stanovisko s cieľom aktualizovať zoznam Únie obsahujúci prídavné látky
v potravinách stanovený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 s výnimkou prípadov, keď by predmetná
aktualizácia nemala mať vplyv na ľudské zdravie. Používanie fosforečnanov ako prídavných látok v potravinách sa
povoľuje v širokej škále potravín. Ich bezpečnosť vyhodnotil Vedecký výbor pre potraviny, ktorý stanovil
maximálny prípustný denný príjem 70 mg/kg telesnej hmotnosti vyjadrený ako fosfor (4). Keďže žiadosť

(1) Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.
(2) Nariadenie 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 (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1).
(3) http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/eu_rules_en.
(4) Správy Vedeckého výboru pre potraviny, 25. séria (strana 13), 1991.
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o rozšírenie používania fosforečnanov je obmedzená na niekoľko konkrétnych produktov, ktoré sa tradične
používajú, neočakáva sa, že rozšírenie bude mať významný vplyv na celkové vystavenie účinkom fosforečnanov.
Rozšírené používanie uvedených prídavných látok teda znamená aktualizáciu zoznamu Únie, ktorá pravde
podobne nemá vplyv na ľudské zdravie, a nie je potrebné žiadať úrad o stanovisko.
(8)

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

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá,
potraviny a krmivá,

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 22. mája 2017
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER

V časti E prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa v kategórii potravín 08.2. „Mäsové prípravky v zmysle vymedzenia v nariadení (ES) č. 853/2004“ položka týkajúca sa kyseliny
fosforečnej – fosforečnanov – di-, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) nahrádza takto:
„E 338 – 452

(1) (4)

iba párky a mäkké salámy (breakfast sausages): v týchto výrobkoch je
mäso pomleté tak, aby sa svalové a tukové tkanivo úplne rozptýlilo
a vláknina tak vytvárala s tukom emulziu, ktorá dodáva týmto výrob
kom ich charakteristický vzhľad; fínska vianočná šunka nasolená šedou
soľou, mleté mäso (burger meat) obsahujúce najmenej 4 % zeleniny
a/alebo obilnín vmiešaných do mäsa, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst,
šašlõkk, ahjupraad, Bílá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása a Syrová klo
bása“

SK

Kyselina fosforečná – fosforečnany – 5 000
di- tri- a polyfosforečnany
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/872
z 22. mája 2017,
ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá
vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu
ekologických produktov z tretích krajín
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických
produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 a 3 a jeho článok 38
písm. d),
keďže:
(1)

Príloha III k nariadeniu Komisie (ES) č. 1235/2008 (2) obsahuje zoznam tretích krajín, ktorých systémy výroby
a kontrolné opatrenia pre ekologickú výrobu poľnohospodárskych produktov sú uznané za rovnocenné so
systémami a opatreniami stanovenými v nariadení (ES) č. 834/2007.

(2)

Kórejská republika informovala Komisiu, že jej príslušný orgán pridal do zoznamu súkromných inšpekčných
organizácií uznaných Kórejskou republikou jednu súkromnú inšpekčnú organizáciu.

(3)

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008 obsahuje zoznam štátnych inšpekčných organizácií a súkromných
inšpekčných organizácií oprávnených vykonávať kontroly a vydávať osvedčenia v tretích krajinách na účely
rovnocennosti.

(4)

Organizácia „Abcert AG“ informovala Komisiu, že ukončila svoje certifikačné činnosti vo všetkých tretích
krajinách, pre ktoré bola uznaná, a už by nemala byť uvedená v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008.

(5)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA“
o zaradenie do zoznamu v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008. Na základe poskytnutých informácií
Komisia dospela k záveru, že je opodstatnené uznať organizáciu „Agricert – Certificação de Produtos Alimentares
LDA“ v prípade kategórií produktov A a D pre Angolu a Svätý Tomáš a Princov ostrov.

(6)

Organizácia „Argencert SA“ oznámila Komisii zmenu svojej adresy.

(7)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Bioagricert S.r.l.“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe
poskytnutých informácií Komisia dospela k záveru, že je opodstatnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania
v prípade kategórií produktov A, D a E na Malajziu a Singapur a rozšíriť jej uznanie pre Čínu na kategórie
produktov B a E.

(8)

Organizácia „CCOF Certification Services“ informovala Komisiu, že si želá zrušiť svoje uznanie pre kategóriu F
v Mexiku. Pre túto kategóriu a krajinu by sa preto už nemala uvádzať v prílohe IV k nariadeniu (ES)
č. 1235/2008.

(9)

Organizácia „Certisys“ oznámila Komisii zmenu svojej adresy. Komisia okrem toho prijala a preskúmala žiadosť
organizácie „Certisys“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe poskytnutých informácií Komisia dospela k záveru, že
je odpodstatnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania v prípade kategórií produktov A a D na Konžskú
demokratickú republiku.

(1) Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.
(2) Nariadenie Komisie (ES) č. 1235/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES)
č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 334, 12.12.2008, s. 25).
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(10)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Control Union Certifications“ o zmenu jej špecifikácií. Na
základe poskytnutých informácií Komisia dospela k záveru, že je opodstatnené rozšíriť jej uznanie pre Angolu,
Bielorusko, Čad, Džibutsko, Eritreu, Fidži, Kosovo (1), Libériu a Niger na kategórie produktov A, D, E a F
a v prípade Konžskej demokratickej republiky a Madagaskaru na kategórie produktov A, E a F.

(11)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Ecocert SA“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe poskytnutých
informácií Komisia dospela k záveru, že je opodstatnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania v prípade
kategórií produktov A, B a D na Egypt, rozšíriť jej uznanie pre Monako na kategóriu produktov C a uznanie pre
Bosnu a Hercegovinu na kategórie produktov E a F.

(12)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG),
DBA as Quality Certification Services (QCS)“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe poskytnutých informácií
Komisia dospela k záveru, že je opodstatnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania v prípade kategórií
produktov A, C a D na Indonéziu.

(13)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „IMOcert Latinoamérica Ltda“ o zmenu jej špecifikácií. Na
základe poskytnutých informácií Komisia dospela k záveru, že je odpodstatnené rozšíriť geografický rozsah jej
uznania v prípade kategórií produktov A, B a D na Argentínu, Kostariku, Guyanu a Honduras. Okrem toho je
opodstatnené rozšíriť uznanie organizácie „IMOcert Latinoamérica Ltda“ pre Belize, Bolíviu, Brazíliu, Čile,
Kolumbiu, Kubu, Dominikánsku republiku, Ekvádor, Salvádor, Guatemalu, Haiti, Mexiko, Nikaraguu, Panamu,
Paraguaj, Peru, Uruguaj a Venezuelu na kategóriu produktov B.

(14)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „LACON GmbH“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe
poskytnutých informácií Komisia dospela k záveru, že je opodstatnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania
v prípade kategórií produktov A, B a D na Bosnu a Hercegovinu, Čile, Kubu, Etiópiu a bývalú Juhoslovanskú
republiku Macedónsko a v prípade kategórií produktov A a D na Dominikánsku republiku, Keňu, Svazijsko
a Zimbabwe.

(15)

Organizácia „ÖkoP Zertifizierungs GmbH“ informovala Komisiu, že ukončila svoje certifikačné činnosti v tretej
krajine, pre ktorú bola uznaná. Preto by sa už nemala uvádzať v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008.

(16)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs““ o zaradenie do
zoznamu v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008. Na základe poskytnutých informácií Komisia dospela
k záveru, že je opodstatnené uznať organizáciu „Valsts SIA“ v prípade kategórií produktov A, B, D a E pre Rusko
a Ukrajinu.

(17)

Príloha VI k nariadeniu (ES) č. 1235/2008 zmenenému vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1842 (2) obsahuje
nový vzor výpisu z osvedčenia o inšpekcii pre dovoz ekologických produktov v rámci elektronického systému
vydávania osvedčení, ktorý sa spomína v článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1235/2008. Štvrtý, predtým piaty
pododsek článku 14 ods. 2 ešte stále odkazuje na kolónku 15 namiesto kolónky 14 výpisu. Okrem toho
kolónka 14 výpisu a príslušná poznámka v prílohe VI chybne odkazuje na článok 33 miesto článku 34
nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008 (3). Tieto chyby by sa mali opraviť.

(18)

Prílohy III, IV a VI k nariadeniu (ES) č. 1235/2008 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a opraviť.

(19)

V záujme jasnosti by sa opravy nariadenia (ES) č. 1235/2008 mali začať uplatňovať od dátumu uplatňovania
príslušných zmien v zmysle vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1842.

(20)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre ekologickú poľnohospodársku
výrobu,

(1) Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom
Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.
(2) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1842 zo 14. októbra 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, pokiaľ ide
o elektronický certifikát o inšpekcii dovážaných produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o určité iné prvky, a nariadenie (ES)
č. 889/2008, pokiaľ ide o požiadavky na uchované alebo spracované produkty ekologickej výroby a o prenos informácií (Ú. v. EÚ L 282,
19.10.2016, s. 19).
(3) Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES)
č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu
(Ú. v. EÚ L 250, 18.9.2008, s. 1).
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PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Zmena nariadenia (ES) č. 1235/2008
Nariadenie (ES) č. 1235/2008 sa mení takto:
1. Príloha III sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.
2. Príloha IV sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Oprava nariadenia (ES) č. 1235/2008
Nariadenie (ES) č. 1235/2008 sa opravuje takto:
1. V článku 14 ods. 2 sa štvrtý pododsek nahrádza takto:
„Príjemca dávky pri prijatí vyplní originál výpisu certifikátu o inšpekcii v kolónke 14, aby potvrdil, že sa príjem
dávky vykonal v súlade s článkom 34 nariadenia (ES) č. 889/2008.“
2. Príloha VI sa opravuje v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu.
Článok 3
Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Článok 2 sa uplatňuje od 19. apríla 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 22. mája 2017
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER
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PRÍLOHA I

V bode 5 prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1235/2008 sa v zázname o Južnej Kórei dopĺňa tento riadok:
„KR-ORG-023

Control Union Korea

www.controlunion.co.kr“
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PRÍLOHA II

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008 sa mení takto:
(1) Záznam o organizácii „Abcert AG“ sa vypúšťa.
(2) Za záznam o organizácii „Agreco R.F. Göderz GmbH“ sa vkladá tento nový záznam:
„‚Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA‘
1. Adresa: Rua Alfredo Mirante, 1, R/c Esq., 7350-154 Elvas, Portugalsko
2. Internetová adresa: www.agricert.pt
3. Číselné kódy, tretie krajiny a dotknuté kategórie produktov:
Kategória produktov
Číselný kód

Tretia krajina
A

B

C

D

E

F

AO-BIO-172

Angola

x

—

—

x

—

—

ST-BIO-172

Svätý Tomáš a Princov ostrov

x

—

—

x

—

—

4. Výnimky: produkty vyrobené v období konverzie a víno.
5. Trvanie zaradenia: do 30. júna 2018.“
(3) V zázname o organizácii „Argencert SA“ sa bod 1 nahrádza takto:
„1. Adresa: Bouchard 644 6o piso „A“, C1106ABJ, Buenos Aires, Argentína“
(4) V zázname o organizácii „Bioagricert S.r.l“ sa bod 3 mení takto:
a) v poradí podľa číselných kódov sa vkladajú tieto riadky:
„MY-BIO-132

Malajzia

X

—

—

X

x

—“

„SG-BIO-132

Singapur

x

—

—

x

x

—“

b) v riadku, ktorý sa týka Číny, sa dopĺňa krížik v stĺpcoch B a E.
(5) V zázname o organizácii „CCOF Certification Services“ sa v bode 3 v riadku, ktorý sa týka Mexika, vypúšťa
krížik v stĺpci F.
(6) Záznam o organizácii „Certisys“ sa mení takto:
a) bod 1 sa nahrádza takto:
„1. Adresa: Avenue de l'Escrime/Schermlaan 85, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgicko“
b) v bode 3 sa v poradí podľa číselných kódov vkladá tento riadok:
„CD-BIO-128

Konžská demokratická republika

x

—

—

x

—

—“
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(7) Záznam o organizácii „Control Union Certifications“ sa mení takto:
a) v riadkoch, ktoré sa týkajú Angoly, Bieloruska, Čadu, Džibutska, Eritrey, Fidži, Kosova, Libérie a Nigeru, sa
dopĺňa krížik v stĺpcoch A, D, E a F;
b) v riadkoch, ktoré sa týkajú Konžskej demokratickej republiky a Madagaskaru, sa dopĺňa krížik v stĺpcoch A, E
a F.
(8) V zázname o organizácii „Ecocert SA“ sa bod 3 mení takto:
a) v poradí podľa číselných kódov sa vkladá tento riadok:
„EG-BIO-154

Egypt

x

x

—

x

—

—“

b) v riadku, ktorý sa týka Bosny a Hercegoviny, sa dopĺňa krížik v stĺpcoch E a F;
c) v riadku, ktorý sa týka Monaka, sa dopĺňa krížik v stĺpci C.
(9) V zázname o organizácii „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality
Certification Services (QCS)“ sa v bode 3 v poradí podľa číselných kódov vkladá tento riadok:
„ID-BIO-144

Indonézia

x

—

x

x

—

—“

(10) V zázname o organizácii „IMOcert Latinoamérica Ltda.“ sa bod 3 mení takto:
a) v poradí podľa číselných kódov sa vkladajú tieto riadky:
„AR-BIO-123

Argentína

x

x

—

x

—

—“

„CR-BIO-123

Kostarika

x

x

—

x

—

—“

„GY-BIO-123

Guyana

x

x

—

x

—

—“

„HN-BIO-123

Honduras

x

x

—

x

—

—“

b) v riadkoch, ktoré sa týkajú, Belize, Bolívie, Brazílie, Čile, Kolumbie, Kuby, Dominikánskej republiky, Ekvádoru,
Salvádoru, Guatemaly, Haiti, Mexika, Nikaraguy, Panamy, Paraguaja, Peru, Uruguaja a Venezuely, sa dopĺňa
krížik v stĺpci B;
c) bod 4 sa nahrádza takto:
„4. Výnimky: produkty vyrobené v období konverzie.“
(11) V zázname o organizácii „LACON GmbH“ sa v bode 3 v poradí podľa číselných kódov vkladajú tieto riadky:
„BA-BIO-134

Bosna a Hercegovina

x

x

—

x

—

—“

„CL-BIO-134

Čile

x

x

—

x

—

—“

„CU-BIO-134

Kuba

x

x

x

—

—“

„DO-BIO-134

Dominikánska republika

x

—

x

—

—“

—
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„ET-BIO-134

Etiópia

x

x

—

x

—

—“

„KE-BIO-134

Keňa

x

—

—

x

—

—“

„MK-BIO-134

bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko

x

x

—

x

—

—“

„SZ-BIO-134

Svazijsko

x

—

—

x

—

—“

„ZW-BIO-134

Zimbabwe

x

—

—

x

—

—“

(12) Záznam o organizácii „ÖkoP Zertifizierungs GmbH“ sa vypúšťa.
(13) Vkladá sa tento nový záznam:
„“Valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs““
1. Adresa: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV–4126, Lotyšsko
2. Internetová adresa: www.stc.lv
3. Číselné kódy, tretie krajiny a dotknuté kategórie produktov:
Kategória produktov
Číselný kód

Tretia krajina
A

B

C

D

E

F

RU-BIO-173

Rusko

x

x

—

x

x

x

UA-BIO-173

Ukrajina

x

x

—

x

x

x

4. Výnimky: produkty vyrobené v období konverzie a víno.
5. Trvanie zaradenia: do 30. júna 2018.“
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PRÍLOHA III

V prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1235/2008 sa v kolónke 14 výpisu a v poznámke ku kolónke 14 odkaz na „článok 33“
nahrádza odkazom na „článok 34“.
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/873
z 22. mája 2017
o povolení L-tryptofánu produkovaného baktériami Escherichia coli ako kŕmnej doplnkovej látky
pre všetky druhy zvierat
(Text s významom pre EHP)
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,
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 82/471/EHS (2).

(2)

L-tryptofán bol povolený smernicou Komisie 88/485/EHS (3) bez časového obmedzenia podľa smernice
82/471/EHS. Uvedená kŕmna doplnková látka bola následne zapísaná do Registra kŕmnych doplnkových látok
ako existujúci výrobok v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 v spojení s jeho článkom 7 boli predložené žiadosti
o prehodnotenie L-tryptofánu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat. Predložené boli aj žiadosti
o povolenie L-tryptofánu pre všetky druhy zvierat v súlade s článkom 7 uvedeného nariadenia. K žiadostiam boli
priložené údaje a doklady požadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4)

Žiadosti sa týkajú povolenia L-tryptofánu produkovaného baktériami Escherichia coli KCCM 11132P, Escherichia coli
DSM 25084, Escherichia coli FERM BP-11200, Escherichia coli FERM BP-11354, Escherichia coli CGMCC 7.59 alebo
Escherichia coli CGMCC 3667 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat, ktorá sa má zaradiť do
kategórie doplnkových látok „výživné doplnkové látky“.

(5)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel v stanoviskách z 11. septembra 2013 (4),
10. apríla 2014 (5), 9. septembra 2014 (6), 29. januára 2015 (7), 10. septembra 2015 (8), 1. decembra 2015 (9)
a 25. januára 2017 (10) (11) k záveru, že L-tryptofán produkovaný baktériami Escherichia coli KCCM 11132P,
Escherichia coli DSM 25084, Escherichia coli FERM BP-11200, Escherichia coli FERM BP-11354, Escherichia coli
CGMCC 7.59 a Escherichia coli CGMCC 3667 nemá za navrhovaných podmienok použitia nežiaduci účinok na
zdravie zvierat, ľudské zdravie ani životné prostredie a že sa z hľadiska výživy zvierat môže považovať za účinný
zdroj esenciálnej aminokyseliny tryptofán; žiadateľ poskytol v prípade L-tryptofánu produkovaného baktériou
Escherichia coli DSM 25084 dôkazy o tom, že po zmene výrobného postupu sa hladina endotoxínov v doplnkovej
látke znížila na prijateľnú úroveň; aby bol doplnkový L-tryptofán plne účinný v prípade prežúvavcov, mal by byť
chránený pred rozkladom v bachore. Úrad nepovažuje osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh
za potrebné. Zároveň overil správu o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predloženú referenčným
laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(1) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) Smernica Rady 82/471/EHS z 30. júna 1982 o určitých výrobkoch používaných na výživu zvierat (Ú. v. ES L 213, 21.7.1982, s. 8).
(3) Smernica Komisie 88/485/EHS z 26. júla 1988, ktorou sa mení a dopĺňa príloha k smernici Rady 82/471/EHS, týkajúcej sa určitých
produktov používaných vo výžive zvierat (Ú. v. ES L 239, 30.8.1988, s. 36).
(4) Vestník EFSA (EFSA Journal) (2013) 11(10):3368.
(5) Vestník EFSA (EFSA Journal) (2014) 12(5):3673.
(6) Vestník EFSA (EFSA Journal) (2014) 12(10):3826.
(7) Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(2):4015.
(8) Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(9):4238.
(9) Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(1):4343.
(10) Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(2):4712.
(11) Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(3):4705.
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(6)

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

(7)

Keďže neexistujú bezpečnostné dôvody na okamžité uplatňovanie zmien podmienok povolenia L-tryptofánu, je
vhodné umožniť zainteresovaným stranám prechodné obdobie, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek
vyplývajúcich z povolenia.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá,
potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Povolenie
Látka špecifikovaná v prílohe, ktorá patrí do kategórie doplnkových látok „výživné doplnkové látky“ a do funkčnej
skupiny „aminokyseliny, ich soli a analógy“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako doplnková
látka vo výžive zvierat.
Článok 2
Prechodné opatrenia
1.
Látka špecifikovaná v prílohe a povolená na základe smernice Komisie 88/485/EHS a premixy obsahujúce túto
látku sa môžu uvádzať na trh do 12. decembra 2017 v súlade s pravidlami platnými pred 12. júnom 2017 a používať
až do vyčerpania existujúcich zásob.
2.
Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi obsahujúce látku uvedenú v odseku 1, ktoré sú vyrobené a označené pred
12. júnom 2018 v súlade s pravidlami platnými pred 12. júnom 2017, sa môžu naďalej uvádzať na trh a používať až
do vyčerpania existujúcich zásob, ak sú určené pre zvieratá, ktoré sú určené na produkciu potravín.
3.
Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi obsahujúce látky uvedené v odseku 1, ktoré sú vyrobené a označené pred
12. júnom 2019 v súlade s pravidlami platnými pred 12. júnom 2017, sa môžu naďalej uvádzať na trh a používať až
do vyčerpania existujúcich zásob, ak sú určené pre zvieratá, ktoré nie sú určené na produkciu potravín.
Článok 3
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 22. mája 2017
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER
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PRÍLOHA

Názov/
meno
držiteľa
povolenia

Doplnková
látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická
metóda

Druh alebo
kategória
zvierat

Minimálny
obsah
Maximálny
vek

Maximálny
obsah

v mg/kg kompletného
krmiva s obsahom vlhkosti
12 %

Iné ustanovenia

Koniec plat
nosti povo
lenia

SK

Identifi
kačné
číslo
dopln
kovej
látky

Kategória výživných doplnkových látok. Funkčná skupina: aminokyseliny, ich soli a analógy

3c440

—

L-tryptofán

Zloženie doplnkovej látky
Prášok s obsahom minimálne 98 %
L-tryptofánu (na báze sušiny).

Charakteristika účinnej látky
L-tryptofán
vyrobený
fermentáciou
s Escherichia coli KCCM 11132P alebo
Escherichia coli DSM 25084 alebo
Escherichia coli FERM BP-11200 alebo
Escherichia coli FERM BP-11354 alebo
Escherichia coli CGMCC 7.59 alebo
Escherichia coli CGMCC 3667.
Chemický vzorec: C11H12N2O2
CAS č.: 73-22-3

—

—

—

1. L-tryptofán možno uvádzať
na trh a používať ako dopln
kovú látku vo forme prí
pravku.
2. Pre používateľov doplnkovej
látky a premixov prevádzko
vatelia krmivárskych podni
kov stanovia prevádzkové
postupy a organizačné opa
trenia s cieľom riešiť poten
ciálne riziká pri vdychovaní,
kontakte s pokožkou alebo
očami. Ak uvedené riziká ne
možno takýmito postupmi
a opatreniami odstrániť alebo
znížiť na minimum, dopln
ková látka a premixy sa mu
sia používať s osobnými
ochrannými
prostriedkami
vrátane ochrannej dýchacej
masky, ochranných okuliarov
a rukavíc.

23.5.2017

3. Obsah endotoxínov v dopln
kovej látke a jej poten
ciálna prašnosť musia zaru
čovať maximálnu expozíciu
endotoxínom v hodnote
1 600 IU endotoxínov na m3
vzduchu (2).

12. júna
2027
Úradný vestník Európskej únie

Maximálny obsah 10 mg/kg 1,1′-etyli
dén-bis-L-tryptofánu (EBT).

všetky
druhy

Názov/
meno
držiteľa
povolenia

Doplnková
látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická
metóda

Na stanovenie L-tryptofánu v kŕmnej
doplnkovej látke:
— monografia v rámci Kódexu chemic
kých látok v potravinách (Food Che
mical Codex) týkajúca sa L-trypto
fánu.

Minimálny
obsah
Maximálny
vek

Maximálny
obsah

v mg/kg kompletného
krmiva s obsahom vlhkosti
12 %

Koniec plat
nosti povo
lenia

Iné ustanovenia

4. U prežúvavcov musí byť
L-tryptofán chránený pred
rozkladom v bachore.
5. Vyhlásenia
na
doplnkovej látky:

SK

Analytické metódy (1)

Druh alebo
kategória
zvierat

23.5.2017

Identifi
kačné
číslo
dopln
kovej
látky

označení

obsah vlhkosti.

Na stanovenie L-tryptofánu v kŕmnej
doplnkovej látke a premixoch:

Na určenie celkového množstva trypto
fánu v doplnkovej látke, premixoch, kŕ
mnej zmesi a kŕmnych surovinách:
— vysokoúčinná kvapalinová chromato
grafia (HPLC) s fluorescenčnou detek
ciou, nariadenie Komisie (ES)
č. 152/2009 (Ú. v. EÚ L 54,
26.2.2009, s. 1) (oddiel G prílohy III)

Úradný vestník Európskej únie

— vysokoúčinná kvapalinová chromato
grafia s fluorescenčnou detekciou
(HPLC-FD) – EN ISO 13904-2016

(1) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(2) Expozícia vypočítaná z hladiny endotoxínov a potenciálnej prašnosti doplnkovej látky metódou, ktorú používa EFSA [Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(3):4705]; analytická metóda: Európsky lieko
pis 2.6.14. (bakteriálne endotoxíny).
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NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/874
z 22. mája 2017,
ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ
ide o používanie butánu (E 943a), izobutánu (E 943b) a propánu (E 944) vo farbiacich prípravkoch
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

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,
keďže:
(1)

V prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa stanovuje zoznam Únie, v ktorom sú uvedené prídavné látky
v potravinách schválené na používanie v prídavných látkach v potravinách, potravinárskych enzýmoch, potravi
nárskych arómach a živinách, ako aj podmienky ich používania.

(2)

Uvedený zoznam možno aktualizovať v súlade so spoločným postupom uvedeným v článku 3 ods. 1 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (2), a to buď na podnet Komisie, alebo na základe žiadosti.

(3)

Dňa 26. januára 2016 bola predložená žiadosť o schválenie používania butánu (E 943a), izobutánu (E 943b)
a propánu (E 944) ako hnacích plynov (propelantov) vo farbiacich prípravkoch skupín II a III vymedzených
v časti C prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008. Žiadosť bola následne sprístupnená členským štátom podľa
článku 4 nariadenia (ES) č. 1331/2008.

(4)

Bután, izobután a propán používané ako hnacie plyny dokážu vytvoriť potrebný tlak a vytlačiť farbiace prípravky
zo spreja tak, aby bolo možné získať primerane homogénne pokrytie potravín farbivami.

(5)

Vedecký výbor pre potraviny hodnotil propán, bután a izobután ako extrakčné rozpúšťadlá v roku 1991 a zistil,
že takéto použitie je prijateľné, ak je limit rezíduí v potravinách 1 mg/kg na látku (3).

(6)

Vedecký výbor pre potraviny vydal v roku 1999 stanovisko k propánu, butánu a izobutánu ako hnacím plynom
v aerosólových sprejoch na varenie na báze rastlinných olejov a vodných emulzných sprejoch na varenie (4),
v ktorom dospel k záveru, že vzhľadom na nízku hladinu rezíduí hnacích plynov nemá ich použitie na pečenie
a vyprážanie žiadne nepriaznivé toxikologické účinky.

(7)

Analytické údaje predložené žiadateľom potvrdzujú, že hodinu po nasprejovaní rozličných potravín sú hladiny
rezíduí butánu (E 943a), izobutánu (E 943b) a propánu (E 944) pod úrovňou 1 mg/kg.

(8)

Podľa článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1331/2008 Komisia musí požiadať Európsky úrad pre bezpečnosť
potravín (ďalej len „úrad“) o vydanie stanoviska s cieľom aktualizovať zoznam Únie obsahujúci prídavné látky
v potravinách stanovený v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 okrem prípadov, keď by predmetná
aktualizácia nemala mať vplyv na ľudské zdravie. Keďže schválenie používania butánu (E 943a), izobutánu
(E 943b) a propánu (E 944) ako hnacích plynov predstavuje aktualizáciu uvedeného zoznamu, ktorá by nemala
mať vplyv na ľudské zdravie, nie je nutné požiadať úrad o stanovisko.

(1) Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.
(2) Nariadenie 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 (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1).
(3) Správy Vedeckého výboru pre potraviny, dvadsiata deviata séria, 1992.
(4) Stanovisko k propánu, butánu a izobutánu ako hnacím plynom v aerosólových sprejoch na varenie na báze rastlinných olejov a vodných
emulzných sprejoch na varenie. Vedecký výbor pre potraviny, 29.3.1999.
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(9)

Preto je vhodné schváliť používanie butánu (E 943a), izobutánu (E 943b) a propánu (E 944) ako hnacích plynov
(propelantov) vo farbiacich prípravkoch skupín II a III v zmysle časti C prílohy III k nariadeniu (ES)
č. 1333/2008. Vzhľadom na riziko zapálenia, ako aj čas potrebný na zníženie hladín hnacích plynov pod limit
1 mg/kg, je vhodné udeliť povolenie len na profesionálne použitie, aby sa zaručilo dodržiavanie štandardizo
vaných priemyselných protokolov, ako aj dostatočne dlhý čas medzi nasprejovaním a konzumáciou na
dosiahnutie prijateľného limitu rezíduí.

(10)

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

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá,
potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Príloha III 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 22. mája 2017
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER
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PRÍLOHA

V časti 2 prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa po zápise E 903 vkladajú tieto zápisy:
„E 943a

Bután

1 mg/kg v konečnej potra Farbiace prípravky skupiny II a skupiny III vymedzené
v časti C prílohy II (len na profesionálne použitie)
vine

E 943b

Izobután

1 mg/kg v konečnej potra Farbiace prípravky skupiny II a skupiny III vymedzené
vine
v časti C prílohy II (len na profesionálne použitie)

E 944

Propán

1 mg/kg v konečnej potra Farbiace prípravky skupiny II a skupiny III vymedzené
vine
v časti C prílohy II (len na profesionálne použitie)“

23.5.2017
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/875
z 22. mája 2017,
ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov
ovocia a zeleniny
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára
spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72,
(EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),
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,
keďže:
(1)

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

(2)

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

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

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

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 22. mája 2017
Za Komisiu
v mene predsedu
Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ
Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.
(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 ( )

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

109,6

TR

66,0

0707 00 05
0709 93 10
0805 10 22, 0805 10 24,
0805 10 28

0805 50 10

0808 10 80

1

ZZ

87,8

TR

84,9

ZZ

84,9

TR

131,4

ZZ

131,4

EG

55,9

MA

60,6

TR

48,9

ZA

44,6

ZZ

52,5

AR

112,1

TR

153,6

ZA

207,1

ZZ

157,6

AR

98,4

BR

113,4

CL

128,3

CN

145,5

NZ

153,0

US

107,1

ZA

101,2

ZZ

121,0

(1) Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ
ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.
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ROZHODNUTIA
ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2017/876
z 18. mája 2017
o pristúpení Európskej únie k Medzinárodnému poradnému výboru pre bavlnu (ICAC)
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 3 a 4 v spojení s jej článkom 218
ods. 6,
so zreteľom na návrh Európskej komisie,
so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),
keďže:
(1)

Únia je členom mnohých medzinárodných komoditných orgánov, ale nie je členom Medzinárodného poradného
výboru pre bavlnu (ďalej len „výbor ICAC“).

(2)

Rada 27. apríla 2004, 27. mája 2008 a 10. mája 2010 v záveroch o akčnom pláne EÚ pre reťazce poľnohospo
dárskych komodít, závislosť a chudobu a o partnerstve EÚ-Afrika na podporu rozvoja bavlnárskeho odvetvia
a o posilnení činnosti Únie v oblasti komodít vyzvala Komisiu, aby zvážila členstvo Únie vo výbore ICAC.

(3)

Rada 16. septembra 2013 poverila Komisiu, aby v mene Únie rokovala o pristúpení Únie k výboru ICAC v súlade
s článkom II oddielmi 1 a 2 pravidiel výboru ICAC a predpisov, pričom uviedla, že členstvo vo výbore ICAC je
vzhľadom na význam bavlny pre poľnohospodárstvo, priemysel a obchod v záujme Únie. Únia je producentom
bavlny a z čistého dovozcu bavlny sa od roku 2009 stala čistým vývozcom bavlny. Textilný a odevný priemysel
Únie navyše používa veľké množstvo bavlnenej látky. Bavlna predstavuje tiež významnú oblasť európskej
rozvojovej spolupráce, pretože Únia je pre africké bavlnárske odvetvie aj naďalej jedným z hlavných darcov.

(4)

Únia zaplatí príspevok v súlade s článkom II oddielom 2 písm. a) bodom 2 písm. c) pravidiel a predpisov výboru
ICAC. Únia nenesie zodpovednosť za žiadne súčasné ani budúce finančné nedoplatky jednotlivých členov výboru
ICAC.

(5)

Je potrebné, aby sa protokol č. 4 o bavlne (2), ktorý tvorí prílohu k Aktu o pristúpení z roku 1979 naďalej
zohľadňoval aj po pristúpení Únie k výboru ICAC.

(6)

Únia by preto mala pristúpiť k výboru ICAC,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Pristúpenie Európskej únie k Medzinárodnému poradnému výboru pre bavlnu sa týmto schvaľuje v mene Únie.
Pravidlá a predpisy výboru ICAC sa pripojené k tomuto rozhodnutiu.
(1) Súhlas zo 16. mája 2017 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).
(2) Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 174.
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Článok 2
Predseda Rady určí osobu(-y) splnomocnenú(-é) vykonať v mene Únie oznámenie uvedené v článku II oddieli 2 písm. a)
pravidiel a predpisov výboru ICAC.
Článok 3
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 18. mája 2017
Za Radu
predseda
C. ABELA

23.5.2017
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ROKOVACÍ PORIADOK
MEDZINÁRODNÉHO PORADNÉHO VÝBORU PRE BAVLNU
prijatý na 31. plenárnom zasadnutí 16. júna 1972
(so zmenami prijatými 11. decembra 2015 na 74. plenárnom zasadnutí)

ČLÁNOK I – MANDÁT

Úlohou Medzinárodného poradného výboru pre bavlnu (International Cotton Advisory Committee, ďalej len „ICAC“) je:
a) sledovať a dôsledne skúmať vývojové tendencie ovplyvňujúce svetovú situáciu v sektore bavlny;
b) zbierať, rozširovať a viesť úplné, autentické a aktuálne štatistiky a iné informácie týkajúce sa produkcie, obchodu,
spotreby, zásob a cien bavlny a iných textilných vláken alebo textílií vo svete, ak majú vplyv na hospodárstvo
v sektore bavlny a nezdvojujú sa tým úlohy, ktoré členovia uložili iným medzinárodným orgánom;
c) navrhovať členom ICAC v prípade potreby akékoľvek opatrenia, ktoré ICAC považuje za primerané a prípustné na
posilnenie medzinárodnej spolupráce zameranej na vývoj a udržanie zdravého svetového hospodárstva v sektore
bavlny;
d) tvoriť fórum pre medzinárodné diskusie o otázkach súvisiacich s cenami bavlny, a to bez toho, aby ovplyvňovali
diskusie, ktoré sa aktuálne vedú na iných fórach, napríklad v rámci Konferencie OSN pre obchod a rozvoj
(UNCTAD). Takéto diskusie by sa mali uskutočňovať pravidelne v rámci stáleho výboru a na ročných plenárnych
zasadnutiach.
ČLÁNOK II – ČLENSTVO

Oddiel 1– Oprávnenosť na členstvo
a) Členstvo v ICAC je otvorené pre všetkých členov OSN alebo Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo, ktorí
vyjadria záujem o sektor bavlny.
b) Akýkoľvek iný štát, ktorý vyjadrí záujem o sektor bavlny, môže o členstvo požiadať.
Oddiel 2 – Získanie členstva: záväzky pristupujúcich členov
Pristúpenie k ICAC sa vykoná týmito postupmi:
a) Žiadateľ adresuje výkonnému riaditeľovi oznámenie, v ktorom uvedie, že:
1. má záujem o sektor bavlny;
2. je pripravený plniť povinnosti vyplývajúce z členstva, pokiaľ ide o:
a) prijatie aktuálne platného rokovacieho poriadku ICAC;
b) poskytovanie informácií týkajúcich sa situácie v sektore bavlny a súvisiacich vecí v súlade s predpísanými
požiadavkami ICAC a akýmikoľvek pracovnými programami, ktoré môžu byť schválené z času na čas a
c) platbu svojho členského poplatku.
b) Stály výbor alebo prípadne poradný výbor následne posúdi oznámenie žiadateľa.
c) Obvykle sa pristúpenie žiadateľa, ktorý splní podmienky členstva podľa ustanovení oddielu 1 písm. a) tohto článku,
potvrdí na najbližšom zasadnutí stáleho výboru. Ak by sa však otázka pristúpenia predostrela na plenárnom
zasadnutí, pristúpenie potvrdí poradný výbor.
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d) Žiadosť o členstvo v súlade s ustanoveniami oddielu 1 písm. b. tohto článku posúdi poradný výbor.
e) Vždy keď stály výbor alebo poradný výbor potvrdí alebo schváli prijatie žiadateľa do ICAC, zároveň potvrdí výšku
finančného príspevku vymeraného pre tohto člena v roku jeho pristúpenia v súlade s ustanoveniami oddielu 4
písm. c. tohto článku.
f) Výkonný riaditeľ písomne oznámi príslušnému žiadateľovi rozhodnutie, ktoré bolo v tejto veci prijaté.

Oddiel 3 – Zrušenie členstva

Zrušenie členstva akéhokoľvek člena v ICAC sa vykoná týmto postupom:
a) Každý člen, ktorý chce zrušiť svoje členstvo, adresuje na tento účel oznámenie výkonnému riaditeľovi, v ktorom
uvedie dátum, ku ktorému si želá členstvo zrušiť, tento dátum musí byť najmenej 30 dní od dátumu prijatia
oznámenia výkonným riaditeľom.
b) Výkonný riaditeľ oznámi poradnému výboru alebov prípade potreby stálemu výboru každé zrušenie členstva a po
uznaní tohto zrušenia členstva oznámi príslušnému členovi jeho stav finančných záväzkov voči ICAC.

Oddiel 4 – Finančné povinnosti členov

a) Členský poplatok každého člena je suma zaokrúhlená na najbližších 100 USD pozostávajúca:
1. zo základného príspevku: 40 percent celkových členských poplatkov sa rovnakým dielom rozdelí medzi členov, a
2. z pomerného príspevku: celková suma pomerných príspevkov sa vypočíta z rozpočtových potrieb odpočítaním
sumy rovnakých príspevkov. Pomerný príspevok sa vymeria na základe priemerného obchodu so surovou bavlnou
(vývoz plus dovoz) za posledné štyri bavlnárske roky (august – júl), ukončené pred rozpočtovým rokom ICAC, na
ktorý sa príspevky vzťahujú.
b) Členské poplatky sú splatné k 1. júlu každého roka a majú sa zaplatiť v lehote nasledujúcich troch mesiacov
rozpočtového roka ICAC. Každá platba prijatá od členského štátu sa uplatňuje na najdlhšie nevyrovnanú pohľadávku
príslušného člena voči ICAC.
c) Prvý členský poplatok člena v ICAC sa vypočíta podľa oddielu 4 písm. a. tohto článku. Tento počiatočný členský
poplatok sa vypočíta úmerne podľa počtu zvyšných celých štvrťrokov rozpočtového roka ICAC. Pomerný príspevok
sa určí na základe pomeru priemerného obchodného obratu, ktorý sa použil na stanovenie naposledy vymeraných
pomerných príspevkov pre existujúcich členov.
d) Prvý členský poplatok člena, ktorý získa členstvo v ICAC, je splatný ku dňu, kedy jeho členstvo nadobudne platnosť
a má sa zaplatiť v lehote nasledujúcich troch mesiacov.
e) Po zrušení alebo pozastavení členstva sa členovi žiadna časť členského poplatku za rozpočtový rok ICAC, počas
ktorého sa členstvo zruší, neodpúšťa, ani nevracia. Neuhradený členský poplatok za príslušný rok je splatný ku dňu,
kedy výkonný riaditeľ prijme oznámenie uvedené v oddiele 3 písm. a. tohto článku.
f) Ak má člen nedoplatok členského poplatku za dvanásť mesiacov s výnimkou minimálnej sumy, ktorá
prekročiť 15 percent aktuálneho ročného vymeraného členského poplatku, výkonný riaditeľ príslušnému
oznámi, že pokiaľ neuhradí dlžnú sumu do šiestich mesiacov odo dňa oznámenia, poskytovanie dokumentov
služieb sa po tejto lehote zastaví. Ak sa dlžná suma počas ďalších šiestich mesiacov neuhradí, je tomuto
pozastavené členstvo.

nesmie
členovi
a iných
členovi

g) Člen, ktorý zrušil svoje členstvo podľa oddielu 3 tohto článku, alebo ak jeho členstvo bolo pozastavené podľa
oddielu 4 písm. f., nebude opätovne prijatý za člena, kým neuhradí najmenej jednu pätinu celkovej dlžnej sumy voči
ICAC. Členstvo môže pokračovať iba ak sa neakumulujú žiadne ďalšie nedoplatky, kým úplne nesplatí svoju dlžobu
voči výboru, a iba vtedy, ak člen naďalej uhrádza dlžnú sumu výboru v splátkach vo výške najmenej jednej štvrtiny
zostatku ročne.
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ČLÁNOK III – PORADNÝ VÝBOR

Oddiel 1 – Vymedzenie pojmu
V tomto rokovacom poriadku označuje pojem „poradný výbor“ plenárne zasadnutie ICAC.

Oddiel 2 – Frekvencia a miesto zasadnutí
Zasadnutia poradného výboru sa organizujú na pozvanie členov. Pravidelné zasadnutia sa obvykle organizujú najmenej
raz v kalendárnom roku. Dodatočné zasadnutia môže zvolať stály výbor. Ponuky na usporiadanie plenárnych zasadnutí
nemožno prijať od členov, ktorí majú viac ako ročný nedoplatok členského príspevku voči ICAC.
Zasadnutia poradného výboru sa striedajú v najväčšej možnej miere medzi členmi, ktoré bavlnu vyvážajú, a členmi, do
ktorých sa bavlna dováža. Keďže sídlo organizácie sa nachádza v Spojených štátoch amerických, zasadnutia by sa tam
mali častejšie konať ako na území iných členov a vo všeobecnosti najviac v päťročných intervaloch.

Oddiel 3 – Účasť na zasadnutiach
Pozvanie, v ktorom člen štát ponúka Medzinárodnému poradnému výboru pre bavlnu usporiadanie zasadnutia
poradného výboru, znamená, že na zasadnutí sa môžu zúčastniť a zapájať sa delegácie všetkých členov, ktoré si to
želajú. Samotný výbor môže vydať pozvánky pre členov.

Oddiel 4 – Postup na zasadnutiach
a) Na každom zasadnutí poradného výboru hostiteľ určí predsedu konferencie. Predseda stáleho výboru plní funkciu
prvého podpredsedu. Hostiteľ môže určiť jedného alebo viacerých ďalších podpredsedov. Predseda konferencie
obvykle predsedá zasadnutiam riadiaceho výboru a plenárnym zasadnutiam. Ostatné výbory si určia svojho predsedu
a podpredsedov.
b) Výkonný riaditeľ ICAC plní funkciu generálneho sekretára a môže určiť jedného alebo viacerých generálnych spoluse
kretárov. Ak sa výkonný riaditeľ nemôže zúčastniť na zasadnutí, generálneho sekretára určí hostiteľ.
c) Každý člen oznámi výkonnému riaditeľovi čo najskôr mená svojich zástupcov, náhradníkov a poradcov a podobné
informácie vrátane určenia vedúceho delegácie, ktoré sa môžu vyžadovať na registráciu.
d) Počas diskusií o akejkoľvek otázke môže ktorýkoľvek člen vystúpiť s procedurálnou pripomienkou a podať návrh na
ukončenie alebo odročenie debaty. V každom z týchto prípadov predseda okamžite oznámi svoje rozhodnutie, ktoré
platí, pokým ho účastníci zasadnutia nezrušia.
Oddiel 5 – Mandát
a) Vymenovať výkonného riaditeľa a stanoviť jeho základnú zmluvu a odmeny.
b) Zaoberať sa inými vecami a konať v súvislosti s nimi podľa vymedzenia úloh ICAC.
ČLÁNOK IV – STÁLY VÝBOR

Oddiel 1 – Vzťah k poradnému výboru
a) Medzi plenárnymi zasadnutiami je poradný výbor zastúpený stálym výborom vo Washingtone D.C, ktorý mu je
podriadený.
b) Poradný výbor môže na stály výbor delegovať právomoc v konkrétnych veciach. Poradný výbor môže zmeniť alebo
zrušiť každé takéto delegovanie právomoci.
c) Všetky opatrenia vykonané stálym výborom môže poradný výbor preskúmať.
d) Predseda stáleho výboru na každom zasadnutí poradného výboru podáva správu o činnostiach stáleho výboru od
predchádzajúceho zasadnutia.
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Oddiel 2 – Členstvo
Všetci členovia ICAC sú oprávnení slúžiť v stálom výbore.

Oddiel 3 – Právomoci, povinnosti a zodpovednosť
a) Vecné
1. Tvoriť médium pre výmenu názorov v súvislosti s aktuálnym a budúcim vývojom medzinárodnej situácie
v sektore bavlny.
2. Prakticky vykonávať všetky pokyny, rozhodnutia a odporúčania poradného výboru.
3. Pripravovať pracovné programy.
4. Dohliadať na vykonávanie pracovných programov v rámci finančných možností ICAC. Táto zodpovednosť zahŕňa,
avšak nie výlučne, aj:
a) určenie počtu, charakteru a distribúcie správ a publikácií, ktoré sa majú vydať;
b) pridelenie tých bodov schváleného pracovného programu, ktoré si stály výbor neželá vyhradiť pre seba,
sekretariátu alebo zodpovedajúcemu podvýboru;
c) zlepšovanie štatistík;
d) vzťahy s verejnosťou.
5. Pripravovať program a harmonogram pre poradný výbor a poskytovať mu odporúčania na zváženie. Program by
mal obsahovať dátum a miesto ďalšieho zasadnutia poradného výboru.
6. Zaisťovať praktickú spoluprácu s OSN, Organizáciou OSN pre výživu a poľnohospodárstvo, Medzinárodným
inštitútom pre bavlnu a inými medzinárodnými organizáciami zaoberajúcimi sa otázkami záujmu pre ICAC.
b) Finančné
Dohliadať na financie ICAC. Táto zodpovednosť sa vzťahuje, ale nevyhnutne neobmedzuje, na prijatie rozpočtu
výdavkov a škály členských poplatkov od členov na nasledujúci rozpočtový rok ICAC.

c) Administratívne
1. Zriadiť a udržiavať vo Washingtone D.C. sekretariát, ktorý pozostáva z výkonného riaditeľa a jeho zamestnancov.
(Pozri článok VII.)
2. Prijať potrebných zamestnancov po zohľadnení skutočnosti, že je žiaduce získať kvalifikovaných zamestnancov
z čo možno najviac zúčastnených členov.
3. Vymenovať nového výkonného riaditeľa a v prípade potreby stanoviť podmienky jeho zamestnania počas obdobia
medzi zasadnutiami poradného výboru.
4. Vymedziť povinnosti a zodpovednosť každého svojho pracovníka alebo sekretariátu, ak sa to považuje za
potrebné na účinné vykonávanie činností.
5. Odporúčať zmeny tohto rokovacieho poriadku.
Oddiel 4 – Prideľovanie práce
Stály výbor môže prácu prideľovať ktorémukoľvek podvýboru vo veciach, ktoré patria do jeho právomoci.
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Oddiel 5 – Postupy stáleho výboru
a) Všeobecné
1. Zasadnutia sa konajú na výzvu predsedu alebo výkonného riaditeľa, na žiadosť ktoréhokoľvek člena alebo na
základe rozhodnutia stáleho výboru.
2. Konanie zasadnutia sa obvykle oznámi najmenej 10 dní vopred.
3. Zasadnutia sú neverejné, pokiaľ stály výbor nerozhodne inak.
b) Uznášaniaschopnosť
1. Zasadnutie je uznášaniaschopné, pokiaľ sú prítomní delegáti jednej tretiny členov.
2. Ak nie je prítomný uznášaniaschopný počet členov, zasadnutie pokračuje, ak je na ňom zastúpených aspoň osem
členov. V zápisnici sa však uvedie, ktoré rozhodnutia boli prijaté bez prítomnosti uznášaniaschopného počtu
členov, ak sa nejaké prijali, a prípadne ktorý člen sa zdržal pri ich prijímaní.
3. Takéto rozhodnutia sa obvykle stávajú záväznými. Avšak členovia, ktorí sa buď nezúčastnili na zasadnutí, alebo si
vyhradili neskoršie prijatie pozície, môžu vyjadriť svoj odmietavý postoj v lehote desiatich dní od dátumu
predbežnej zápisnice a ak počet členov, ktorí sú proti rozhodnutiu, bude vyšší ako počet členov, ktorí rozhodnutie
na zasadnutí podporili, rozhodnutie sa prehlasuje a táto skutočnosť sa uvedie v konečnej zápisnici.
c) Program
1. Prijatie programu je prvoradou úlohou na všetkých zasadnutiach.
2. Výkonný riaditeľ pripraví predbežný program, ktorý doručí všetkým členom v oznámení o zasadnutí. Každý člen
môže do predbežného programu doplniť bod tak, že ho oznámi výkonnému riaditeľovi najmenej jeden týždeň
pred zasadnutím.
3. Bod sa môže doplniť do programu počas zasadnutia, pokiaľ proti tomu nebude namietať väčšina prítomných
členov. Každé opatrenie, ktoré sa má vykonať v súvislosti s týmto bodom, si však vyžaduje jednomyseľnosť, aby sa
mohlo schváliť na tomto zasadnutí.
4. Každý nový návrh predložený počas zasadnutia si vyžaduje jednomyseľnosť, aby bol prijatý na tomto zasadnutí.
d) Zápisnica
1. Predbežná zápisnica zo zasadnutia sa pripraví v súhrnnej podobe. Doslovný záznam sa pripraví iba, ak o to
požiada výkonný riaditeľ, úradník alebo člen.
2. Každý z prítomných na zasadnutí má právo revidovať materiál, ktorý sa ho týka alebo ktorý mu bol pridelený.
Všetky zmeny sa oznámia sekretariátu do 10 dní od zasadnutia.
3. Potom sa konečná zápisnica pošle všetkým členom.
ČLÁNOK V – ÚRADNÍCI STÁLEHO VÝBORU

Oddiel 1
a) Úradníci stáleho výboru sú predseda, prvý podpredseda a druhý podpredseda.
b) Úradníci stáleho výboru sa volia na každom pravidelnom zasadnutí poradného výboru. Úrad zastávajú do zvolenia
svojich nástupcov.
c) Pri voľbe úradníkov stáleho výboru poradný výbor zohľadňuje:
i)

obmenu úradníkov na čo najširšom zemepisnom základe;

ii) primerané zastúpenie členov dovážajúcich a vyvážajúcich bavlnu;
iii) schopnosť, záujem a účasť na práci výboru.
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d) Úradníci vykonávajú svoju funkciu bez nároku na náhradu od ICAC. Výbor ICAC nehradí žiadne výdavky úradníkov,
pokiaľ stály výbor nerozhodne inak v prípade osobitných a špecifických pridelených úloh, ktoré zahŕňajú cestovné
náklady.
Oddiel 2 – Funkčné obdobie
Úradníci stáleho výboru sú volení na jeden rok. Vo výnimočnej situácii môžu byť zvolení na jedno ďalšie funkčné
obdobie. Podľa možnosti sa prvý podpredseda vymenuje za nástupcu končiaceho predsedu a druhý podpredseda za
nástupcu prvého podpredsedu.

Oddiel 3 – Postupy pri voľbách
Menovací výbor, otvorený pre všetkých členov, sa zvolá najneskôr štyri mesiace pred plenárnym zasadnutím. Menovací
výbor zvolí svojho vlastného predsedu. Menovací výbor oznámi nominácie stálemu výboru, ktorý následne predloží
primerané odporúčania poradnému výboru. Delegáti v stálom výbore zastupujúci členov, ktorí majú viac ako ročný
nedoplatok členského poplatku ICAC v čase zasadnutia menovacieho výboru, nie sú oprávnení byť vymenovaní za
úradníkov stáleho výboru.

Oddiel 4 – Predseda
a) Predseda je hlavný predsedajúci úradník a ex-officio člen všetkých podvýborov a pracovných skupín.
b) Ak z akéhokoľvek dôvodu predseda nemôže dokončiť svoje funkčné obdobie, prvý podpredseda sa stáva dočasným
predsedom na obdobie do zvolenia nového predsedu.
Oddiel 5 – Podpredsedovia
a) Prvý podpredseda predsedá zasadnutiam stáleho výboru v neprítomnosti predsedu alebo na jeho žiadosť.
b) Druhý podpredseda predsedá zasadnutiam stáleho výboru v neprítomnosti predsedu a/alebo prvého podpredsedu
alebo na ich žiadosť.
c) Ak z akéhokoľvek dôvodu prvý podpredseda nemôže dokončiť svoje funkčné obdobie alebo ak sa jeho (jej) funkcia
uvoľní z dôvodu, že sa stal dočasným predsedom v súlade s oddielom 4 písm. b. tohto článku, druhý podpredseda sa
automaticky stáva dočasným prvým podpredsedom na obdobie do zvolenia nového podpredsedu.
ČLÁNOK VI – PODVÝBORY STÁLEHO VÝBORU

Oddiel 1 – Stály výbor
Stály výbor môže zriadiť podvýbory alebo pracovné skupiny, vymedziť ich úlohy, ukončiť ich činnosť alebo ich
rozpustiť.

Oddiel 2 – Podvýbory
Členstvo v ktoromkoľvek podvýbore alebo pracovnej skupine je otvorené všetkým členom stáleho výboru.

Oddiel 3 – Právomoci, povinnosti a zodpovednosť podvýborov
a) Každý podvýbor:
1. zodpovedá stálemu výboru za prácu, ktorú mu pridelí poradný výbor alebo stály výbor;
2. môže stály výbor upozorniť na akúkoľvek inú vec v rámci svojej právomoci;
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3. volí vlastného predsedu a podpredsedu. Ak z akéhokoľvek dôvodu predseda ktoréhokoľvek podvýboru nemôže
ďalej vykonávať funkciu, podpredseda tohto podvýboru sa stáva predsedom a podvýbor si zvolí nového
podpredsedu.
4. môže si stanoviť vlastný rokovací poriadok, formálne alebo neformálne.
ČLÁNOK VII – SEKRETARIÁT

Oddiel 1
Sekretariátu predsedá výkonný riaditeľ, ktorý je plateným zamestnancom na plný úväzok a ktorý svoju funkciu
vykonáva počas obdobia pracovnej zmluvy.
a) Podmienkou jeho (jej) zamestnania je, že nesmie mať žiadny podstatný finančný záujem, ktorý by ovplyvňoval
vykonávanie úloh ICAC, a nesmie vyhľadávať alebo prijímať pokyny od žiadneho orgánu mimo ICAC.
b) Výkonný riaditeľ má rovnaké podmienky ako iní členovia sekretariátu vo všetkých záležitostiach s výnimkou
stanovenia a vykonania úprav mzdy podľa životných nákladov a príspevkov na dôchodkové dávky, ktoré sa v prípade
výkonného riaditeľa určia podľa systému OSN.
c) Výkonný riaditeľ
1. plní funkciu:
a) pokladníka ICAC, ale bez osobnej finančnej zodpovednosti v rámci normálneho plnenia jeho povinností;
b) generálneho sekretára poradného výboru;
c) sekretára stáleho výboru a jeho podriadených orgánov, pokiaľ svoje úlohy nedeleguje na jedného zo svojich
zamestnancov;
d) depozitára všetkých záznamov ICAC;
e) zodpovedného vedúceho zamestnancov sekretariátu.
2. nesie:
a) plnú zodpovednosť za pracovný program pridelený sekretariátu;
b) zodpovednosť za prípravu programu, časové harmonogramy, technickú dokumentáciu, konania, oznámenia
o zasadaniach a zápisnice;
c) zodpovednosť za protokolárne záležitosti a komunikáciu s členmi, inými medzinárodnými orgánmi a vnútro
štátnymi orgánmi, ktoré prejavujú záujem o prácu ICAC;
3. ďalej:
a) zastupuje stály výbor pri príprave zasadnutí poradného výboru spoločne s hostiteľmi;
b) prideľuje výborom na zasadnutiach poradného výboru po konzultáciách s hostiteľmi technickú pomoc;
c) pripravuje pre stály výbor ročný podrobný rozpočet, ktorý obsahuje tieto okruhy: platy, dôchodkové
príspevky, cestovné a denné príspevky, vybavenie kancelárií, prenájom a sadzby, ako aj prehľad o personálnych
zdrojoch, ktoré sú potrebné na administratívne, technické a iné činnosti;
d) pripravuje pre stály výbor navrhnutú škálu členských poplatkov;
e) štvrťročne poskytuje údaje o doterajších výdavkoch a ich porovnanie so schváleným rozpočtom.
4. nesie zodpovednosť za ďalšie takéto povinnosti alebo úlohy, ktoré mu (jej) z času na čas pridelí poradný výbor
alebo stály výbor.
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Oddiel 2
Sekretariát je zodpovedný za:
a) vyžadovanie údajov od členov podľa článku IX, ako aj osobitných údajov, o ktoré požiada poradný výbor alebo stály
výbor;
b) rozvíjanie a udržiavanie dohovorov o výmene informácií týkajúcich sa práce ICAC s nečlenskými štátmi, inými
medzinárodnými organizáciami a súkromnými subjektmi;
c) prípravu, zverejňovanie a distribúciu „Quarterly Statistical Bulletin“ (Mesačný štatistický bulletin) [frekvencia tejto
publikácie sa zmenila na dvakrát za rok rozhodnutím na 43. plenárnom zasadnutí], „Monthly Review of the World
Situation“ (Mesačný prehľad svetovej situácie) [frekvencia tejto publikácie sa zmenila na každý druhý mesiac
rozhodnutím na 43. plenárnej zasadnutí] a tlačových správ na nich založených v súlade s pravidlami stanovenými
poradným výborom alebo stálym výborom;
d) prípravu ďalších takýchto správ a analýz, ktoré môže vyžadovať poradný výbor, stály výbor, podvýbory alebo
pracovné skupiny zriadené podľa oddielu 1 článku VI;
e) informovanie členských štátov o zasadnutiach poradného výboru, stáleho výboru a podvýborov. Výkonný riaditeľ
rozhoduje o tom, komu sa oznámia ostatné zasadnutia.
Oddiel 3
a) Tlačové správy alebo iné dokumenty na účel vyjadrenia názorov alebo stanovísk ICAC možno vydávať iba po
schválení poradným výborom alebo prípadne stálym výborom.
b) Vyjadrenia alebo články zverejnené sekretariátom z vlastnej iniciatívy musia obsahovať vyhlásenie o vylúčení
akejkoľvek zodpovednosti zo strany ICAC.
Oddiel 4
Členovia sú zodpovední za určenie koordinačnej agentúry, ktorá slúži ako hlavné kontaktné miesto pre sekretariát.

ČLÁNOK VIII – ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Oddiel 1
Rozpočtový rok ICAC sa začína 1. júla.

Oddiel 2
Rozpočet výdavkov a škálu členských poplatkov členov na každý rozpočtový rok predkladá výkonný riaditeľ stálemu
výboru, ktorý je oprávnený zmeniť ich celkovo alebo sčasti a ktorého rozhodnutie je konečné, pokiaľ ho nezmení
poradný výbor.

Oddiel 3 – Účty
a) Výdavky sa pripisujú na ťarchu účtov rozpočtového roku, v ktorom sa platby skutočne realizujú.
b) Prijaté platby sa pripisujú v prospech účtov rozpočtového roku, v ktorom sa finančné prostriedky skutočne prijmú.
c) Sekretariát pripraví a stálemu výboru odovzdá štvrťročné výkazy aktuálnej finančnej situácie ICAC k 30. septembru,
31. decembru, 31. marcu a 30. júnu.
Oddiel 4 – Audit
a) Stály výbor si zaobstará uznávaného audítora a dá vykonať audit účtov ICAC najmenej raz ročne.
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b) Po akejkoľvek zmene funkčného obdobia výkonného riaditeľa môže stály výbor dať vykonať osobitný audit.
c) Každá audítorská správa sa predloží stálemu výboru a koordinačným agentúram na schválenie na najbližšom
zasadnutí stáleho výboru po tom, ako sa správa doručí sekretariátu.
Oddiel 5 – Finančné prostriedky
a) Pokiaľ stály výbor nestanoví inak, všetky finančné prostriedky, ktoré ICAC prijme, sa uložia do pracovného fondu.
Stály výbor z času na čas určí prahovú hodnotu v dolároch, od ktorej sekretariát môže vypísať šeky v dolároch na
výber z pracovného fondu iba po písomnom súhlase predsedu stáleho výboru. Žiadna osoba vrátane výkonného
riaditeľa nesmie podpísať na seba vystavený šek na výber finančných prostriedkov z jedného z účtov výboru.
b) Rezervný fond sa schvaľuje v sume, ktorú z času na čas určí stály výbor. Výber prostriedkov z rezervného fondu
môže povoliť stály výbor, ale len ak finančné prostriedky dostupné v rámci pracovného fondu nie sú dostatočné na
krytie záväzkov alebo dlhov ICAC. Každý výber prostriedkov z rezervného fondu sa musí povoliť s uvedením
konkrétnej sumy a času výberu.
Oddiel 6 – Investície
Finančné prostriedky, ktoré prekračujú aktuálne požiadavky, sa môžu investovať do bonitných krátkodobých
zárobkových dolárových cenných papierov alebo uložiť ako vklady na federálne poistené úročené účty podľa pokynov
stáleho výboru.

Oddiel 7 – Predaj majetku
a) Kancelárske vybavenie a zariadenia, ktoré už ICAC nepotrebuje, sa môže vyradiť v súlade s postupmi schválenými
stálym výborom.
b) Ak sa kedykoľvek bude javiť rozpustenie ICAC ako nezvratné, stály výbor rozhodne ako najlepšie splniť nesplnené
finančné záväzky ICAC a predať zvyšný majetok.
c) Majetok, ktorý sa zvýši po splnení všetkých finančných záväzkov, sa pomerne rozdelí medzi členov, ktorí v plnom
rozsahu uhradili svoje členské príspevky, úmerne sume, ktorou každý skutočne prispel počas aktuálneho
rozpočtového roku a predchádzajúcich troch rozpočtových rokov.
Oddiel 8 – Plán dôchodkového zabezpečenia
a) Stály výbor je oprávnený vytvoriť plán dôchodkového zabezpečenia členov sekretariátu na plný úväzok.
b) Ak sa takýto plán vytvorí,
1. ICAC ročne prispieva na tento plán najmenej vo výške ročných príspevkov zúčastnených zamestnancov, ale
najviac dvojnásobkom týchto príspevkov;
2. stály výbor môže tento plán zmeniť alebo ukončiť. V prípade ukončenia plánu alebo rozpustenia ICAC každý
zúčastnený zamestnanec dostane náhradu, a to za svoje príspevky, ako aj príspevky, ktoré za neho uhradil ICAC,
spoločne so vzniknutými úrokmi.
ČLÁNOK IX – POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

Oddiel 1
Členské štáty prostredníctvom svojich koordinačných agentúr poskytujú dostupné informácie, ktoré môžu byť potrebné
na vykonanie pracovného programu. Takéto informácie sa posielajú priamo sekretariátu čo najrýchlejšou cestou hneď,
keď sa stanú dostupné.
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Oddiel 2
Nasledovné informácie sa poskytujú každý mesiac, pokiaľ sa neurčí inak, s výnimkou údajov o právnych predpisoch,
ktoré sa posielajú iba po vykonaní zmeny alebo na osobitnú žiadosť sekretariátu.
a) Množstvá vyzrnenej bavlny (lint) v miestnych jednotkách rozdelené podľa možnosti podľa týchto dĺžok strižných
vlákien: menej ako 3/4″, 3/4″ až 1-3/8″, 1-3/8″ a viac, alebo v ich metrických ekvivalentoch.
1. zásoby klasifikované podľa krajiny vypestovania na konci každého mesiaca:
a) v závodoch a iných spotrebiteľských podnikoch;
b) vo verejných a súkromných skladoch, v tranzite a na všetkých ostatných miestach;
2. odzrnená bavlna (alebo výlisky);
3. dovoz, klasifikovaný podľa krajiny vypestovania, alebo ak údaje nie sú dostupné, podľa krajiny pôvodu;
4. spotreba, klasifikovaná podľa krajiny vypestovania, ak sú údaje dostupné:
a) v tkáčovniach a iných továrňach;
b) v domácnostiach (ročný odhad);
5. spálená alebo inak zničená (ročný odhad);
6. vývozy klasifikované podľa krajiny určenia a ak je možné, podľa odrody;
7. spätné vývozy, klasifikované podľa krajiny určenia.
b) Údaje o predpokladanej výrobe, ako sú plocha, na ktorej sa má pestovať bavlna, predaj hnojív, distribúcia osiva,
zámery poľnohospodárov pestovať bavlnu, vládne kontroly a ciele v oblasti.
c) Predpovede a odhady plôch výsadby a zberu, výnosu a produkcie podľa odrôd hneď, ako sú dostupné, a najmenej
raz v období výsadby a raz v období dozretia plodiny. Informácie o zbere sa uprednostňujú vyjadrené ako vyzrnená
bavlna (lint), ale ak sú dostupné iba údaje o semennej bavlne, mali by sa poskytnúť určité údaje o získanom linte.
d) Mesačná, štvrťročná alebo ročná štatistika, podľa vhodnosti, o výrobe, dovoze podľa krajiny pôvodu a vývoze podľa
krajiny určenia, pričom sa uprednostňuje vyjadrenie v množstevných jednotkách, bavlnenej priadze a kusového
tovaru.
e) Od koordinačných agentúr sa vyžaduje, aby okrem pravidelnej mesačnej správy promptne podávali správy o všetkých
zmenách právnych predpisov členov, ktoré majú vplyv na bavlnu.
Oddiel 3
Členovia spolupracujú so sekretariátom a poskytujú mu dostupné informácie, ak to vyžaduje pracovný program,
o výrobe, dovoze, vývoze a cenách umelých celulózových a necelulózových vlákien a kusového tovaru.

ČLÁNOK X – JAZYKY

Oddiel 1
Úradnými a pracovnými jazykmi ICAC je angličtina, francúzština, španielčina, ruština a arabčina.

Oddiel 2
Na zasadnutia poradného výboru:
a) stály výbor určí, aké tlmočnícke služby ICAC poskytne. ICAC nerealizuje výdavky, ktoré nie sú súčasťou rozpočtu,
v súvislosti s týmito službami;
b) oficiálne vyjadrenia členských štátov sa predložia aspoň v jednom úradnom jazyku.
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Oddiel 3
Čisto z praktických dôvodov sa na zasadnutiach stáleho výboru a podriadených orgánov obvykle používa anglický jazyk.
Oddiel 4
a) Tieto dokumenty sa zverejňujú v angličtine, francúzštine a španielčine:
— súhrnné záznamy diskusií zo zasadnutí poradného výboru,
— Mesačný prehľad svetovej situácie v sektore bavlny [frekvencia tejto publikácie sa zmenila na každý druhý mesiac
rozhodnutím na 43. plenárnom zasadnutí],
— zápisnica stáleho výboru [preklad do francúzštiny a španielčiny sa zrušil rozhodnutím na 43. plenárnom
zasadnutí].
b) Tieto dokumenty sa zverejňujú vo všetkých úradných jazykoch:
— Ročný prehľad svetovej situácie v sektore bavlny (Annual Review of the World Cotton Situation),
— správa predsedu stáleho výboru,
— správa výkonného riaditeľa,
— záverečné vyhlásenie plenárneho zasadnutia.
c) Stály výbor určí, ktoré ďalšie podstatné dokumenty sa majú vytlačiť v rôznych jazykoch so zreteľom na ich
užitočnosť pre členov a vplyv na rozpočet.
ČLÁNOK XI – HLASOVANIE

Oddiel 1
a) Pri prijímaní rozhodnutí sa poradný výbor a stály výbor usilujú o jednomyseľnosť.
b) V prípade, že nie je možné dosiahnuť konsenzus v stálom výbore, príslušná vec sa môže postúpiť poradnému
výboru, pokiaľ sa v týchto alebo iných predpisoch ICAC nestanovuje, že sa o príslušnej veci má hlasovať v stálom
výbore. Poradný výbor koná na základe konsenzu. V prípade, že sa konsenzus v poradnom výbore nedosiahne, vec
sa predloží na hlasovanie na žiadosť ktoréhokoľvek člena a v takom prípade prijatie každého odporúčania alebo
návrhu vyžaduje schválenie dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich členov.
c) Každý členský štát má nárok na jeden hlas.
d) Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za hlasovanie.
e) Hlasovanie obyčajne prebieha zdvihnutím ruky, pokiaľ väčšina prítomných a hlasujúcich členov nepožiada
o hlasovanie podľa mien. Tajné hlasovanie sa použije na požiadanie ktoréhokoľvek člena.
ČLÁNOK XII – SPOLUPRÁCA S INÝMI ORGANIZÁCIAMI

Oddiel 1
a) Výbor ICAC spolupracuje s inými organizáciami, verejnými alebo súkromnými, vnútroštátnymi alebo medziná
rodnými. Stály výbor určí organizácie, charakter a rozsah takejto spolupráce.
b) Tieto organizácie, ako aj nečlenské vlády a verejnosť, môžu byť so súhlasom hostiteľa pozvané na zasadnutia
poradného výboru. Účasť na zasadnutiach podlieha podmienkam, ktoré stanoví poradný výbor alebo stály výbor.
ČLÁNOK XIII – ZMENY

Tento rokovací poriadok môže zmeniť len poradný výbor, pokiaľ sa osobitne neustanovuje vykonanie zmien stálym
výborom.
ČLÁNOK XIV – NAHRADENIE

Tento rokovací poriadok, prijatý 16. júna 1972, nahrádza všetky predchádzajúce akty, uznesenia alebo rokovacie
poriadky, ktoré nie sú v súlade s jeho ustanoveniami.
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ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/877
zo 16. mája 2017
o navrhovanej iniciatíve občanov s názvom „Znížme mzdové a hospodárske rozdiely, ktoré
rozdeľujú EÚ!“
[oznámené pod číslom C(2017) 3382]
(Iba anglické znenie je autentické)
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve
občanov (1), a najmä na jeho článok 4,
keďže:
(1)

Predmet navrhovanej iniciatívy občanov s názvom „Znížme mzdové a hospodárske rozdiely, ktoré rozdeľujú EÚ!“
(Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!) sa týka „právnych aktov, ktoré jasne
poukazujú na zámer EÚ odstrániť mzdové nerovnosti medzi členskými štátmi a na dosiahnutie tohto cieľa
počítajú s účinnejšou súdržnosťou týchto štátov“.

(2)

Ciele navrhovanej iniciatívy občanov sú:„Z dôvodu výrazných mzdových rozdielov je pohyb pracovníkov
jednosmerný. Rozsiahla emigrácia vedie k ešte väčšiemu zaostávaniu znevýhodnených členských štátov. Na druhej
strane pociťujú bohatšie členské štáty masívny prílev pracovníkov ako narušenie svojich záujmov, ktoré EÚ
rozdeľuje. EÚ musí jasne poukázať na svoj zámer odstrániť mzdové nerovnosti, ktoré ovplyvňujú voľný pohyb
pracovníkov, kvôli ktorým EÚ potrebuje účinnejšiu súdržnosť, aby zabezpečila svoje prežitie.“

(3)

Právne akty Únie na účely vykonávania zmlúv sa môžu prijať:
— o usmerneniach, ktoré členské štáty zohľadnia vo svojich politikách zamestnanosti,
— vzhľadom na Európsky sociálny fond, ktorého zámerom je rozširovať možnosti zamestnania a zvyšovať
geografickú a profesijnú mobilitu pracovníkov v rámci Únie a uľahčovať ich adaptáciu na priemyselné zmeny
a zmeny vo výrobných systémoch, najmä odborným vzdelávaním a rekvalifikáciou,
— s cieľom definovať úlohy, prioritné ciele a organizáciu štrukturálnych fondov za predpokladu, že financované
opatrenia povedú k posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Únie.

(4)

Právne akty Únie na účely vykonávania zmlúv na podporu a doplnenie činností členských štátov môžu byť prijaté
okrem iného v oblasti pracovných podmienok; sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany pracovníkov;
ochrany pracovníkov pri skončení pracovnej zmluvy; informovania pracovníkov a konzultácií s nimi;
zastupovania a kolektívnej ochrany záujmov pracovníkov a zamestnávateľov vrátane spolurozhodovania;
integrácie osôb vylúčených z pracovného trhu; boja proti sociálnemu vylúčeniu a modernizácie systémov
sociálnej ochrany. Takéto akty sa však nemôžu vzťahovať na odmenu alebo právo združovať sa, právo na štrajk
alebo na výluku.

(5)

Zmluva o Európskej únii (Zmluva o EÚ) posilňuje občianstvo Únie a ďalej zlepšuje demokratické fungovanie Únie
okrem iného tým, že stanovuje právo každého občana zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie prostred
níctvom európskej iniciatívy občanov.

(6)

Postupy a podmienky požadované v prípade iniciatívy občanov by preto mali byť v záujme podpory účasti
občanov a zaistenia väčšej prístupnosti Únie jasné, jednoduché, používateľsky prijateľné a primerané povahe
iniciatívy občanov.

(1) Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2011, s. 1.
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(7)

Pre tieto dôvody je primerané domnievať sa, že navrhovaná iniciatíva občanov nie je zjavne mimo rámca
právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv v súlade s článkom 4 ods. 2
písm. b) uvedeného nariadenia.

(8)

Navrhovaná iniciatíva občanov s názvom „Znížme mzdové a hospodárske rozdiely, ktoré rozdeľujú EÚ!“ by sa
preto mala zaregistrovať. Vyhlásenia o podpore pre navrhovanú iniciatívu občanov by sa však mali zbierať, len
pokiaľ sú jej cieľom návrhy právnych aktov Únie predložené Komisiou na účely vykonávania zmlúv v rozsahu
pôsobnosti, ktorý sa uvádza v odôvodneniach 3 a 4.

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
1.
Navrhovaná iniciatíva občanov s názvom „Znížme mzdové a hospodárske rozdiely, ktoré rozdeľujú EÚ!“ sa
registruje.
2.
Vyhlásenia o podpore pre túto navrhovanú iniciatívu občanov, pokiaľ sú jej cieľom návrhy právnych aktov Únie
predložené Komisiou na účely vykonávania zmlúv v oblasti pracovných podmienok; sociálneho zabezpečenia a sociálnej
ochrany pracovníkov; ochrany pracovníkov pri skončení pracovnej zmluvy; informovania pracovníkov a konzultácií
s nimi; zastupovania a kolektívnej ochrany záujmov pracovníkov a zamestnávateľov vrátane spolurozhodovania;
integrácie osôb vylúčených z pracovného trhu; boja proti sociálnemu vylúčeniu a modernizácie systémov sociálnej
ochrany, však možno zbierať, len pokiaľ sa uvedené akty nevzťahujú na odmenu alebo právo združovať sa, právo na
štrajk alebo na výluku.
Článok 2
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 22. mája 2017.
Článok 3
Toto rozhodnutie je určené organizátorom (členom občianskeho výboru) navrhovanej iniciatívy občanov s názvom
„Znížme mzdové a hospodárske rozdiely, ktoré rozdeľujú EÚ!“ zastúpenej pánom Mártonom GYÖNGYÖSIM a pánom
Jaakom MADISONOM, ktorí konajú ako kontaktné osoby.

V Štrasburgu 16. mája 2017
Za Komisiu
Frans TIMMERMANS

prvý podpredseda
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AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI
MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI
ROZHODNUTIE PODVÝBORU PRE SANITÁRNE A FYTOSANITÁRNE OTÁZKY EÚ
A GRUZÍNSKA č. 1/2015
z 20. marca 2015,
ktorým sa prijíma jeho rokovací poriadok [2017/878]
PODVÝBOR PRE SANITÁRNE A FYTOSANITÁRNE OTÁZKY EÚ A GRUZÍNSKA,

so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich
členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (1), (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej článok 65,
keďže:
(1)

Od 1. septembra 2014 sa predbežne vykonávajú časti dohody v súlade s článkom 431 dohody.

(2)

V článku 65 ods. 2 dohody sa stanovuje, že Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky má zvážiť akúkoľvek
záležitosť, ktorá sa týka vykonávania kapitoly 4 (Sanitárne a fytosanitárne opatrenia) hlavy IV (Obchod
a záležitosti súvisiace s obchodom) dohody.

(3)

V článku 65 ods. 5 dohody sa stanovuje, že Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky má prijať svoj
rokovací poriadok,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Týmto sa prijíma rokovací poriadok Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky stanovený v prílohe.
Článok 2
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Tbilisi 20. marca 2015
Za Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky
predseda
Nodar KERESELIDZE

(1) Ú. v. EÚ L 261, 30.8.2014, s. 4.

tajomníci
L. INAURI

R. FREIGOFAS
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PRÍLOHA
ROKOVACÍ PORIADOK PODVÝBORU PRE SANITÁRNE A FYTOSANITÁRNE OTÁZKY EÚ A GRUZÍNSKA

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1.
Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky zriadený v súlade s článkom 65 ods. 1 Dohody o pridružení medzi
Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane
a Gruzínskom na strane druhej (ďalej len „dohoda“) pomáha Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu, ako
sa stanovuje v článku 408 ods. 4 dohody (ďalej len „Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu“), pri plnení
jeho povinností.
2.
Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky vykonáva úlohy stanovené v článku 65 ods. 2 dohody týkajúce sa
cieľov kapitoly 4 hlavy IV stanovených v článku 50 dohody.
3.
Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky sa skladá zo zástupcov Európskej komisie a Gruzínska
zodpovedných za sanitárne a fytosanitárne otázky.
4.
Zástupca Európskej komisie alebo Gruzínska zodpovedný za obchod a záležitosti súvisiace s obchodom vykonáva
funkciu predsedu Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky v súlade s článkom 2.
5.

Zmluvné strany v tomto rokovacom poriadku sú vymedzené podľa ustanovenia v článku 428 dohody.

Článok 2
Predsedníctvo
Zmluvné strany budú striedavo predsedať Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky počas obdobia 12 mesiacov.
Prvé obdobie sa začína dňom prvého zasadnutia Rady pre pridruženie a končí sa 31. decembra toho istého roku.

Článok 3
Zasadnutia
1.
Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky sa zíde do troch
mesiacov po nadobudnutí platnosti tejto dohody a na požiadanie niektorej zo zmluvných strán, najmenej však raz
ročne.
2.
Každé zasadnutie Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky zvoláva jeho predseda v deň a na mieste, na
ktorých sa zmluvné strany dohodli. Predseda Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky vydá oznámenie o zvolaní
zasadnutia najneskôr 28 kalendárnych dní pred začiatkom zasadnutia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3.
Pokiaľ je to možné, pravidelné zasadnutie Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky sa zvolá v dostatočnom
predstihu pred pravidelným zasadnutím Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu.
4.
Zasadnutia Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky sa môžu uskutočniť s použitím všetkých dohodnutých
technických prostriedkov, ako napríklad videokonferencie alebo audiokonferencie.
5.
Medzi zasadnutiami môže Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky riešiť akékoľvek záležitosti prostred
níctvom korešpondencie.
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Článok 4
Delegácie
Pred každým zasadnutím sú zmluvné strany informované prostredníctvom sekretariátu Podvýboru pre sanitárne a fytosa
nitárne otázky o plánovanom zložení delegácií každej zmluvnej strany, ktoré sa zúčastňujú na zasadnutí.

Článok 5
Sekretariát
1.
Úradník Európskej komisie a úradník Gruzínska plnia spoločne funkciu tajomníkov Podvýboru pre sanitárne
a fytosanitárne otázky a spoločne vykonávajú kancelárske úlohy v duchu vzájomnej dôvery a spolupráce.
2.
Sekretariát zasadnutia Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu je informovaný o všetkých rozhod
nutiach, stanoviskách, odporúčaniach, správach a iných dohodnutých opatreniach Podvýboru pre sanitárne a fytosa
nitárne otázky.

Článok 6
Korešpondencia
1.
Korešpondencia adresovaná Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky sa posiela tajomníkovi niektorej zo
zmluvných strán, ktorý následne informuje druhého tajomníka.
2.
Sekretariát Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky zabezpečí, aby sa korešpondencia adresovaná
Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky postúpila predsedovi Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky
a aby sa v prípade potreby rozposlala ako dokumenty uvedené v článku 7.
3.
Korešpondenciu predsedu posiela sekretariát adresátom zmluvných strán v mene predsedu. Táto korešpondencia sa
v prípade potreby rozpošle podľa ustanovenia v článku 7.

Článok 7
Dokumenty
1.

Dokumenty rozposielajú tajomníci Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky.

2.
Zmluvná strana zašle svoje dokumenty svojmu tajomníkovi. Tajomník zašle tieto dokumenty tajomníkovi druhej
zmluvnej strany.
3.
Tajomník Únie rozposiela dokumenty príslušným zástupcom Únie a kópiu takejto korešpondencie systematicky
zasiela tajomníkovi Gruzínska a tajomníkom Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu.
4.
Tajomník Únie rozposiela dokumenty príslušným zástupcom Gruzínska a kópiu takejto korešpondencie
systematicky zasiela tajomníkovi Únie a tajomníkom Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu.
5.
Tajomníci Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky pôsobia ako kontaktné osoby na výmenu informácií
stanovených v článku 58 dohody.
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Článok 8
Dôvernosť
Pokiaľ zmluvné strany nerozhodnú inak, zasadnutia Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky sú neverejné. Ak
zmluvná strana predloží Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky informácie označené ako dôverné, druhá
zmluvná strana zaobchádza s takýmito informáciami ako s dôvernými informáciami.

Článok 9
Program zasadnutí
1.
Sekretariát Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky vypracuje predbežný program každého zasadnutia, ako
aj návrh operatívnych záverov stanovených v článku 10, a to na základe návrhov zmluvných strán. Predbežný program
rokovania obsahuje body, v súvislosti s ktorými dostal sekretariát žiadosť o zaradenie do programu od jednej zo
zmluvných strán spolu s príslušnými dokumentmi najneskôr 21 kalendárnych dní pred dňom konania zasadnutia.
2.
Predbežný program spolu s príslušnými dokumentmi sa rozposiela v súlade s ustanovením v článku 7 najneskôr
15 kalendárnych dní pred začiatkom zasadnutia.
3.
Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky prijíma program na začiatku každého zasadnutia. Do programu
možno zaradiť aj body, ktoré nie sú uvedené v predbežnom programe, ak sa tak zmluvné strany dohodnú.
4.
Predseda Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky môže na základe súhlasu druhej zmluvnej strany pozvať
zástupcov iných orgánov zmluvných strán alebo nezávislých expertov v danej oblasti na báze ad hoc, aby sa zúčastnili na
zasadnutiach Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky s cieľom poskytnúť informácie o konkrétnych témach.
Zmluvné strany zabezpečia, aby uvedení pozorovatelia alebo experti rešpektovali všetky požiadavky dôvernosti.
5.
Predseda Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky môže po konzultáciách so zmluvnými stranami skrátiť
lehoty uvedené v odsekoch 1 a 2 s cieľom zohľadniť osobitné požiadavky.

Článok 10
Zápisnica a operatívne závery
1.
Návrh zápisnice z každého zasadnutia vypracujú tajomníci Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky
spoločne.
2.

V zápisnici sa spravidla vo vzťahu ku každému bodu programu uvádzajú tieto informácie:

a) zoznam účastníkov zasadnutia, zoznam úradníkov, ktorí ich sprevádzali a zoznam prípadných pozorovateľov alebo
expertov, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí;
b) dokumenty predložené Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky;
c) vyhlásenia, ktoré sa zaznamenali do zápisnice na požiadanie Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky a
d) operatívne závery zo zasadnutia podľa ustanovenia v odseku 4.
3.
Návrh zápisnice sa predloží na schválenie Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky. Zápisnicu je potrebné
schváliť do 28 kalendárnych dní po každom zasadnutí Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky. Overená kópia sa
zašle všetkým adresátom uvedeným v článku 7.
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4.
Návrh operatívnych záverov z každého zasadnutia vypracuje tajomník Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne
otázky zmluvnej strany predsedajúcej Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky a spolu s programom ho rozpošle
zmluvným stranám, najneskôr 15 kalendárnych dní pred začiatkom zasadnutia. Tento návrh sa v priebehu zasadnutia
aktualizuje tak, aby na konci zasadnutia Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky, pokiaľ sa zmluvné strany
nedohodnú inak, prijal operatívne závery, v ktorých sa odzrkadľujú následné opatrenia, na ktorých sa zmluvné strany
dohodli. Po schválení sa operatívne závery pripoja k zápisnici a ich vykonávanie sa preskúma počas nasledujúceho
zasadnutia Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky. Na tento účel Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky
prijme vzor, ktorý umožní vysledovať každé opatrenie podľa konkrétnej lehoty.

Článok 11
Rozhodnutia a odporúčania
1.
Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky má právomoc prijímať rozhodnutia, stanoviská, odporúčania, správy
a spoločné opatrenia, ako sa stanovuje v článku 65 dohody. Tieto rozhodnutia, stanoviská, odporúčania, správy
a spoločné opatrenia sa prijímajú na základe konsenzu medzi zmluvnými stranami po ukončení príslušných vnútorných
postupov na ich prijatie. Rozhodnutia sú pre zmluvné strany záväzné a zmluvné strany prijmú náležité opatrenia
potrebné na ich vykonanie.
2.
Každé rozhodnutie, stanovisko, odporúčanie alebo správu podpíše predseda Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne
otázky a overia tajomníci Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, podpíše
predseda tieto dokumenty počas zasadnutia, na ktorom bolo príslušné rozhodnutie, stanovisko, odporúčanie alebo
správa prijaté.
3.
Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky môže prijímať rozhodnutia, vydávať odporúčania a prijímať
stanoviská alebo správy písomným postupom po ukončení príslušných vnútorných postupov, ak sa tak strany dohodnú.
Písomný postup pozostáva z úradnej výmeny nót medzi tajomníkmi, ktorí konajú v zmysle dohody zmluvných strán.
Na tento účel sa text návrhu rozpošle podľa článku 7 v lehote najmenej 21 kalendárnych dní, počas ktorej sa musia
oznámiť akékoľvek výhrady alebo zmeny. Predseda môže po konzultáciách so zmluvnými stranami skrátiť lehoty
uvedené v tomto odseku s cieľom zohľadniť osobitné požiadavky. Po schválení textu rozhodnutie, stanovisko,
odporúčanie alebo správu podpíše predseda a overia tajomníci.
4.
Akty Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky sa nazývajú „rozhodnutie“, „stanovisko“, „odporúčanie“ alebo
„správa“. Každé rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia, pokiaľ sa v rozhodnutí nestanovuje inak.
5.

Rozhodnutia, stanoviská, odporúčania alebo správy sa rozpošlú zmluvným stranám.

6.
Každá zmluvná strana sa môže rozhodnúť uverejniť rozhodnutia, stanoviská a odporúčania Podvýboru pre
sanitárne a fytosanitárne otázky vo svojej príslušnej úradnej publikácii.

Článok 12
Správy
Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky predloží Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu správu
o svojej činnosti, ako aj o činnosti technických pracovných skupín ad hoc zriadených Podvýborom pre sanitárne a fytosa
nitárne otázky. Správu treba predložiť 25 kalendárnych dní pred pravidelným ročným zasadnutím Výboru pre
pridruženie v zložení pre otázky obchodu.

Článok 13
Jazyky
1.

Úradnými jazykmi Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky sú angličtina a gruzínčina.

2.
Pokiaľ sa nerozhodne inak, rokovania Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky vychádzajú z dokumentácie
vyhotovenej v týchto jazykoch.
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Článok 14
Výdavky
1.
Každá zmluvná strana uhradí všetky výdavky, ktoré jej vznikli v dôsledku účasti na zasadnutiach Podvýboru pre
sanitárne a fytosanitárne otázky, a to tak výdavky na personál, cestovné náklady a diéty, ako aj poštovné a telekomu
nikačné výdavky.
2.
Výdavky v súvislosti s organizáciou zasadnutí a rozmnožovaním dokumentov hradí zmluvná strana, ktorá je
organizátorom zasadnutia.
3.
Výdavky na tlmočenie počas zasadnutí a na preklad dokumentov do angličtiny a gruzínčiny alebo z angličtiny
a gruzínčiny podľa článku 13 ods. 1 hradí zmluvná strana, ktorá je organizátorom zasadnutia.
Tlmočenie a preklad do alebo z iných jazykov hradí priamo žiadajúca zmluvná strana.
Článok 15
Zmeny rokovacieho poriadku
Tento rokovací poriadok sa môže zmeniť rozhodnutím Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky v súlade
s článkom 65 ods. 5 dohody.
Článok 16
Technické pracovné skupiny a skupiny ad hoc
1.
Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky môže na základe rozhodnutia podľa článku 65 ods. 6 dohody
podľa potreby vytvoriť alebo zrušiť technické pracovné skupiny alebo pracovné skupiny ad hoc vrátane vedeckých skupín
a expertných skupín.
2.
Členstvo v takýchto skupinách ad hoc nemusí byť obmedzené len na zástupcov zmluvných strán. Zmluvné strany
zabezpečia, aby členovia ktorejkoľvek skupiny vytvorenej Podvýborom pre sanitárne a fytosanitárne otázky dodržiavali
i rešpektovali všetky príslušné požiadavky dôvernosti.
3.
Pokiaľ zmluvné strany nerozhodnú inak, skupiny vytvorené Podvýborom pre sanitárne a fytosanitárne otázky
podliehajú právomoci Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky, ktorému podávajú správy.
4.
Zasadnutia pracovných skupín sa môžu konať podľa potreby buď osobne alebo napríklad prostredníctvom
videokonferencie, či audiokonferencie.
5.
Sekretariátu Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky sa zasiela kópia všetkej súvisiacej korešpondencie,
dokumentov a oznámení, ktoré sa týkajú činností pracovných skupín.
6.
Pracovné skupiny majú právomoc písomne vydávať odporúčania Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky.
Odporúčania sa vydávajú na základe konsenzu a oznamujú sa predsedovi Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne
otázky, ktorý ich rozpošle podľa ustanovenia v článku 7.
7.
Tento rokovací poriadok platí mutatis mutandis pre všetky technické pracovné skupiny alebo pracovné skupiny ad
hoc vytvorené Podvýborom pre sanitárne a fytosanitárne otázky, pokiaľ sa v tomto článku nestanovuje inak. Odkazy na
Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu sa vykladajú ako odkazy na Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne
otázky.
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ROZHODNUTIE PODVÝBORU PRE ZEMEPISNÉ OZNAČENIA EÚ A GRUZÍNSKA č. 1/2015
z 25. novembra 2015,
ktorým sa prijíma jeho rokovací poriadok [2017/879]
PODVÝBOR PRE ZEMEPISNÉ OZNAČENIA EÚ A GRUZÍNSKA,

so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich
členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (1), (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej článok 179,
keďže:
(1)

Od 1. septembra 2014 sa predbežne vykonávajú časti dohody v súlade s článkom 431 dohody.

(2)

V článku 179 dohody sa stanovuje, že Podvýbor pre zemepisné označenia má monitorovať vývoj dohody
v oblasti zemepisných označení a slúžiť ako fórum na spoluprácu a dialóg v oblasti zemepisných označení.

(3)

V článku 179 ods. 2 dohody sa stanovuje, že Podvýbor pre zemepisné označenia má určiť svoj rokovací
poriadok,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Týmto sa prijíma rokovací poriadok Podvýboru pre zemepisné označenia stanovený v prílohe.
Článok 2
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Tbilisi 25. novembra 2015.
Za Podvýbor pre zemepisné označenia
predseda
Nikolos GOGILIDZE

(1) Ú. v. EÚ L 261, 30.8.2014, s. 4.
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PRÍLOHA
ROKOVACÍ PORIADOK PODVÝBORU PRE ZEMEPISNÉ OZNAČENIA EÚ A GRUZÍNSKA

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1.
Podvýbor pre zemepisné označenia zriadený v súlade s článkom 179 Dohody o pridružení medzi Európskou
úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane
druhej (ďalej len „dohoda“) pomáha Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu, ako sa stanovuje
v článku 408 ods. 4 dohody (ďalej len „Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu“), pri plnení jeho
povinností.
2.

Podvýbor pre zemepisné označenia plní svoje povinnosti stanovené v článku 179 dohody.

3.
Podvýbor pre zemepisné označenia sa skladá zo zástupcov Európskej komisie a Gruzínska, ktorí sú zodpovední
v oblasti zemepisných označení.
4.
Zmluvné strany vymenujú vedúcich delegácií, ktorí budú kontaktnými osobami pre všetky záležitosti týkajúce sa
Podvýboru pre zemepisné označenia.
5.

Vedúci delegácií vykonávajú funkciu predsedu Podvýboru pre zemepisné označenia v súlade s článkom 2.

6.
Každý vedúci delegácie môže delegovať všetky alebo niektoré úlohy vyplývajúce z funkcie vedúceho delegácie na
vymenovaného zástupcu a v takom prípade všetky ďalej uvedené odkazy na vedúceho delegácie platia rovnako pre
vymenovaného zástupcu.
7.

Zmluvné strany v tomto rokovacom poriadku sú vymedzené podľa ustanovenia v článku 428 dohody.

Článok 2
Predsedníctvo
Zmluvné strany striedavo predsedajú Podvýboru pre zemepisné označenia počas obdobia 12 mesiacov. Prvé obdobie sa
začína dňom prvého zasadnutia Rady pre pridruženie a končí sa 31. decembra toho istého roku.

Článok 3
Zasadnutia
1.
Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, Podvýbor pre zemepisné označenia sa zíde na požiadanie ktorejkoľvek zmluvnej
strany, a to striedavo v Únii a Gruzínsku, a v každom prípade najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa podania
žiadosti.
2.
Každé zasadnutie Podvýboru pre zemepisné označenia zvoláva jeho predseda v deň a na mieste, na ktorých sa
zmluvné strany dohodli. Predseda Podvýboru pre zemepisné označenia vydá oznámenie o zvolaní zasadnutia najneskôr
28 kalendárnych dní pred začiatkom zasadnutia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3.
Pokiaľ je to možné, pravidelné zasadnutie Podvýboru pre zemepisné označenia sa zvolá v dostatočnom predstihu
pred pravidelným zasadnutím Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu.
4.
Vo výnimočných prípadoch sa zasadnutia Podvýboru pre zemepisné označenia môžu uskutočniť s použitím
všetkých dohodnutých technických prostriedkov vrátane videokonferencie.
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Článok 4
Delegácie
Pred každým zasadnutím sú zmluvné strany informované prostredníctvom sekretariátu Podvýboru pre zemepisné
označenia o plánovanom zložení delegácií každej zmluvnej strany, ktoré sa zúčastňujú na zasadnutí.

Článok 5
Sekretariát
1.
Zástupca Európskej komisie a zástupca Gruzínska plnia spoločne funkciu tajomníkov Podvýboru pre zemepisné
označenia a spoločne vykonávajú kancelárske úlohy v duchu vzájomnej dôvery a spolupráce.
2.
Sekretariát Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu je informovaný o všetkých rozhodnutiach,
správach a iných dohodnutých opatreniach Podvýboru pre zemepisné označenia.

Článok 6
Korešpondencia
1.
Korešpondencia adresovaná Podvýboru pre zemepisné označenia sa posiela tajomníkovi niektorej zo zmluvných
strán, ktorý následne informuje druhého tajomníka.
2.
Sekretariát Podvýboru pre zemepisné označenia zabezpečí, aby sa korešpondencia adresovaná Podvýboru pre
zemepisné označenia postúpila predsedovi Podvýboru pre zemepisné označenia a aby sa v prípade potreby rozposlala
ako dokumenty uvedené v článku 7.
3.
Korešpondenciu predsedu posiela sekretariát zmluvným stranám v mene predsedu. Táto korešpondencia sa
v prípade potreby rozpošle podľa článku 7.

Článok 7
Dokumenty
1.

Dokumenty rozposielajú tajomníci Podvýboru pre zemepisné označenia.

2.
Zmluvná strana zašle svoje dokumenty svojmu tajomníkovi. Tajomník zašle tieto dokumenty tajomníkovi druhej
zmluvnej strany.
3.
Tajomník Únie rozposiela dokumenty príslušným zástupcom Únie a kópiu takejto korešpondencie systematicky
zasiela tajomníkovi Gruzínska a tajomníkom Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu.
4.
Tajomník Únie rozposiela dokumenty príslušným zástupcom Gruzínska a kópiu takejto korešpondencie
systematicky zasiela tajomníkovi Únie a tajomníkom Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu.

Článok 8
Dôvernosť
Pokiaľ zmluvné strany nerozhodnú inak, sú zasadnutia Podvýboru pre zemepisné označenia neverejné. Ak zmluvná
strana predloží Podvýboru pre zemepisné označenia informácie označené ako dôverné, druhá zmluvná strana
zaobchádza s takýmito informáciami ako s dôvernými informáciami.
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Článok 9
Program zasadnutí
1.
Sekretariát Podvýboru pre zemepisné označenia vypracuje predbežný program každého zasadnutia, ako aj návrh
operatívnych záverov, ako sa stanovuje v článku 10, a to na základe návrhov zmluvných strán. Predbežný program
rokovania obsahuje body, v súvislosti s ktorými dostal sekretariát žiadosť o zaradenie do programu od jednej zo
zmluvných strán spolu s príslušnými dokumentmi najneskôr 21 kalendárnych dní pred dňom konania zasadnutia.
2.
Predbežný program spolu s príslušnými dokumentmi sa rozposiela v súlade s ustanovením v článku 7 najneskôr
15 kalendárnych dní pred začiatkom zasadnutia.
3.
Na začiatku každého zasadnutia prijme predseda a vedúci druhej delegácie program zasadnutia. Do programu
možno zaradiť aj body, ktoré nie sú uvedené v predbežnom programe, ak sa tak zmluvné strany dohodnú.
4.
Predseda Podvýboru pre zemepisné označenia môže na základe súhlasu druhej zmluvnej strany pozvať zástupcov
iných orgánov zmluvných strán alebo nezávislých expertov v danej oblasti na báze ad hoc, aby sa zúčastnili na jeho
zasadnutiach s cieľom poskytnúť informácie o konkrétnych témach. Zmluvné strany zabezpečia, aby uvedení pozoro
vatelia alebo experti rešpektovali všetky požiadavky dôvernosti.
5.
Predseda Podvýboru pre zemepisné označenia môže po konzultáciách so zmluvnými stranami skrátiť lehoty
uvedené v odsekoch 1 a 2 s cieľom zohľadniť osobitné požiadavky.

Článok 10
Zápisnica a operatívne závery
1.

Návrh zápisnice z každého zasadnutia vypracujú tajomníci Podvýboru pre zemepisné označenia spoločne.

2.

V zápisnici sa spravidla vo vzťahu ku každému bodu programu uvádzajú tieto informácie:

a) zoznam účastníkov zasadnutia, zoznam úradníkov, ktorí ich sprevádzali a zoznam prípadných pozorovateľov alebo
expertov, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí;
b) dokumenty predložené Podvýboru pre zemepisné označenia;
c) vyhlásenia, ktoré sa zaznamenali do zápisnice na požiadanie Podvýboru pre zemepisné označenia; ako aj
d) v prípade potreby operatívne závery zo zasadnutia podľa ustanovenia v odseku 4.
3.
Návrh zápisnice sa predloží na schválenie Podvýboru pre zemepisné označenia. Zápisnicu je potrebné schváliť do
28 kalendárnych dní po každom zasadnutí Podvýboru pre zemepisné označenia. Overená kópia sa zašle všetkým
adresátom uvedeným v článku 7.
4.
Návrh operatívnych záverov z každého zasadnutia vypracuje tajomník Podvýboru pre zemepisné označenia predse
dajúcej zmluvnej strany a spolu s programom ho rozpošle zmluvným stranám, najneskôr 15 kalendárnych dní pred
začiatkom zasadnutia. Tento návrh sa v priebehu zasadnutia aktualizuje tak, aby na konci zasadnutia Podvýbor pre
zemepisné označenia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, prijal operatívne závery, v ktorých sa odzrkadľujú
následné opatrenia, na ktorých sa zmluvné strany dohodli. Po schválení sa operatívne závery pripoja k zápisnici a ich
vykonávanie sa preskúma počas nasledujúceho zasadnutia Podvýboru pre zemepisné označenia. Na tento účel Podvýbor
pre zemepisné označenia prijme vzor, ktorý umožní vysledovať každé opatrenie podľa konkrétnej lehoty.

Článok 11
Rozhodnutia
1.
Podvýbor pre zemepisné označenia bude mať právomoc prijímať rozhodnutia v prípadoch ustanovených
v článok 179 ods. 3 dohody. Tieto rozhodnutia sa prijímajú na základe konsenzu medzi zmluvnými stranami po
ukončení príslušných vnútorných postupov na ich prijatie. Rozhodnutia sú pre zmluvné strany záväzné a zmluvné
strany prijmú náležité opatrenia potrebné na ich vykonanie.
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2.
Každé rozhodnutie podpíše predseda Podvýboru pre zemepisné označenia a overia tajomníci Podvýboru pre
zemepisné označenia. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, predseda podpíše tieto dokumenty počas zasadnutia, na
ktorom bolo príslušné rozhodnutie prijaté.
3.
Podvýbor pre zemepisné označenia sa môžu prijímať rozhodnutia alebo schvaľovať správy písomným postupom
po ukončení príslušných vnútorných postupov, ak sa tak strany dohodnú. Písomný postup pozostáva z úradnej výmeny
nót medzi tajomníkmi, ktorí konajú v zmysle dohody zmluvných strán. Na tento účel sa text návrhu rozpošle podľa
článku 7 v lehote najmenej 21 kalendárnych dní, počas ktorej sa oznámia akékoľvek výhrady alebo zmeny. Predseda
môže po konzultácii so zmluvnými stranami skrátiť uvedenú lehotu s cieľom zohľadniť osobitné okolnosti. Po schválení
textu rozhodnutie alebo správy podpíše predseda a overia tajomníci.
4.
Akty Podvýboru pre zemepisné označenia sa nazývajú „rozhodnutie“ alebo „správa“. Každé rozhodnutie nadobúda
účinnosť dňom jeho prijatia, pokiaľ sa v rozhodnutí nestanovuje inak.
5.

Rozhodnutia sa rozpošlú zmluvným stranám.

6.
Každá zmluvná strana sa môže rozhodnúť uverejniť rozhodnutia Podvýboru pre zemepisné označenia vo svojej
príslušnej úradnej publikácii.

Článok 12
Správy
Podvýbor pre zemepisné označenia podáva na každom pravidelnom zasadnutí Výboru pre pridruženie v zložení pre
otázky obchodu správy Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu.

Článok 13
Jazyky
1.

Úradnými jazykmi Podvýboru pre zemepisné označenia sú angličtina a gruzínčina.

2.
Pokiaľ sa nerozhodne inak, rokovania Podvýboru pre zemepisné označenia vychádzajú z dokumentácie
vyhotovenej v týchto jazykoch.

Článok 14
Výdavky
1.
Každá zmluvná strana uhradí všetky výdavky, ktoré jej vznikli v dôsledku účasti na zasadnutiach Podvýboru pre
zemepisné označenia, a to tak výdavky na personál, cestovné náklady a diéty, ako aj poštovné a telekomunikačné
výdavky.
2.
Výdavky v súvislosti s organizáciou zasadnutí a rozmnožovaním dokumentov hradí zmluvná strana, ktorá je
organizátorom zasadnutia.
3.
Výdavky na tlmočenie počas zasadnutí a na preklad dokumentov do angličtiny a gruzínčiny alebo z angličtiny
a gruzínčiny podľa článku 13 ods. 1 hradí zmluvná strana, ktorá je organizátorom zasadnutia.
Tlmočenie a preklad do iných jazykov alebo z iných jazykov hradí priamo žiadajúca zmluvná strana.
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Článok 15
Zmeny rokovacieho poriadku
Tento rokovací poriadok sa môže zmeniť rozhodnutím Podvýboru pre zemepisné označenia v súlade s článkom 179
ods. 2 dohody.
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KORIGENDÁ
Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/220 z 8. februára 2017, ktorým sa po
čiastočnom priebežnom revíznom prešetrovaní podľa článku 11 ods. 3 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1106/2013, ktorým
sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých drôtov z nehrdzavejúcej ocele
s pôvodom v Indii
(Úradný vestník Európskej únie L 34 z 9. februára 2017)
Na strane 28 v článku 1 v poslednom riadku tabuľky:
namiesto:
„Všetky ostatné spoločnosti okrem spoločností zaradených do vzorky v pôvodnom
prešetrovaní a spolupracujúcich spoločností nezaradených spoločností

16,2

B999“

12,5

B999“

má byť:
„Všetky ostatné spoločnosti okrem spoločností zaradených do vzorky v pôvodnom
prešetrovaní a spolupracujúcich spoločností nezaradených spoločností
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