Úradný vestník

L 11

Európskej únie
★
★
★

★ ★ ★

★ ★ ★

★
★
★

Ročník 61

Právne predpisy

Slovenské vydanie

16. januára 2018

Obsah

II

Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY
★

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/61 z 21. marca 2017 o podpise a predbežnom vykonávaní
dodatku k Dohode medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom
o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva, v mene Európskej únie .........................

1

Dodatok 1 k Dohode o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva medzi Spojenými štátmi
americkými a Európskym spoločenstvom ........................................................................................

3

Korigendá
★

★

SK

Korigendum k rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2017/175 z 25. januára 2017, ktorým sa stanovujú
kritériá environmentálnej značky EÚ pre turistické ubytovacie zariadenia (Ú. v. EÚ L 28,
2.2.2017) ........................................................................................................................

6

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/978 z 9. júna 2017, ktorým sa menia prílohy II,
III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne
hladiny rezíduí látok fluopyram, hexachlórcyklohexán (HCH), alfa-izomér, hexachlórcyklohexán (HCH), beta-izomér, hexachlórcyklohexán (HCH), suma izomérov okrem gamaizoméru, lindán [hexachlórcyklohexán (HCH), gama-izomér], nikotín a profenofos v určitých
produktoch alebo na nich (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2017) ...........................................................

7

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len
obmedzený čas.
Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

16.1.2018

Úradný vestník Európskej únie

SK

L 11/1

II
(Nelegislatívne akty)

MEDZINÁRODNÉ DOHODY
ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/61
z 21. marca 2017
o podpise a predbežnom vykonávaní dodatku k Dohode medzi Spojenými štátmi americkými
a Európskym spoločenstvom o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva, v mene
Európskej únie
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2 v spojení s jej článkom 218
ods. 5,
so zreteľom na návrh Európskej komisie,
keďže:
(1)

Rada 25. septembra 2014 poverila Komisiu začať rokovania so Spojenými štátmi americkými o zmene Dohody
medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného
letectva (1) (ďalej len „dohoda“), ktorá nadobudla platnosť 1. mája 2011. Rokovania boli úspešne ukončené
výmenou e-mailov medzi hlavnými vyjednávačmi, v ktorých vyjadrili súhlas s vyrokovaným znením.

(2)

Vyrokovaný dodatok k dohode (ďalej len „Dodatok 1“) rozširuje oblasti spolupráce podľa dohody, kde možno
uplatniť vzájomné uznávanie zistení o zhode a schválení, v záujme optimalizácie využívania zdrojov a zodpoveda
júcich úspor nákladov pri zachovaní vysokej miery bezpečnosti leteckej dopravy.

(3)

Dodatok 1 by sa mal podpísať.

(4)

Aby bolo možné prijať novú prílohu o udeľovaní preukazov spôsobilosti pilotom v rámci rozšíreného rozsahu
pôsobnosti dohody, ktorého význam treba posúdiť v kontexte relevantných ustanovení týkajúcich sa prevodov
preukazov spôsobilosti pilotov z tretích krajín v nariadení Komisie (EÚ) č. 1178/2011 (2), Dodatok 1 by sa mal
do ukončenia postupov potrebných na nadobudnutie jeho platnosti predbežne vykonávať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Dodatku 1 k Dohode medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym
spoločenstvom o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva, s výhradou uzavretia uvedeného dodatku.
Text Dodatku 1 je pripojený k tomuto rozhodnutiu.
(1) Ú. v. EÚ L 291, 9.11.2011, s. 3.
(2) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy
týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 25.11.2011,
s. 1).
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Článok 2
Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať Dodatok 1 v mene Únie.
Článok 3
Dodatok 1 sa predbežne vykonáva v súlade s jeho článkom 2 odo dňa jeho podpisu do ukončenia postupov potrebných
na nadobudnutie jeho platnosti.
Článok 4
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 21. marca 2017
Za Radu
predseda
E. SCICLUNA
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DODATOK 1
k Dohode o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva medzi Spojenými štátmi
americkými a Európskym spoločenstvom
Článok 1
Všeobecne
V súlade s podmienkami článku 19 ods. B Dohody o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva (ďalej len
„dohoda“) medzi Spojenými štátmi americkými (ďalej len „Spojené štáty“) a Európskym spoločenstvom (ďalej spoločne
len „zmluvné strany“ a každá samostatne „zmluvná strana“) sa zmluvné strany dohodli zmeniť dohodu takto:
a) Článok 2 ods. B sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa takto:
„Rozsah pôsobnosti spolupráce v súlade s touto dohodou zahŕňa tieto oblasti:
1. schvaľovanie letovej spôsobilosti a monitorovanie výrobkov civilnej leteckej techniky;
2. environmentálne testovanie a schvaľovanie výrobkov civilnej leteckej techniky;
3. schvaľovanie a monitorovanie zariadení na údržbu;
4. udeľovanie preukazov spôsobilosti a výcvik posádky;
5. prevádzka lietadla a
6. letové prevádzkové služby a manažment letovej prevádzky.“
b) Článok 5 sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa takto:
„Článok 5
Prílohy
Pre otázky v rozsahu pôsobnosti tejto dohody zmluvné strany alebo ich zástupcovia v rade vypracujú prílohy
opisujúce podmienky vzájomného uznávania zistení o zhode a schválení, keď sa zhodnú, že normy, predpisy, prax
a postupy civilného letectva každej zo zmluvných strán sú dostatočne zlučiteľné, aby umožnili uznanie schválení
a zistení o zhode s dohodnutými normami vydanými jednou zmluvnou stranou v mene druhej. Zmluvné strany sa
zároveň dohodli, že v prílohách sa riešia technické rozdiely medzi ich systémami civilného letectva.“

Článok 2
Predbežné vykonávanie
Zmluvné strany sa dohodli, že tento dodatok budú predbežne vykonávať odo dňa jeho podpisu do nadobudnutia jeho
platnosti.

Článok 3
Nadobudnutie platnosti
Tento dodatok nadobúda platnosť prvým dňom druhého mesiaca po dátume poslednej nóty v rámci výmeny diploma
tických nót medzi zmluvnými stranami, ktorou sa potvrdzuje ukončenie všetkých postupov potrebných na
nadobudnutie platnosti tejto dohody.
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NA DÔKAZ TOHO dolupodpísané osoby, riadne splnomocnené na tento účel, podpísali túto dohodu.

Съставено в Брюксел на тринадесети декември през две хиляди и седемнадесета година.
Hecho en Bruselas, el trece de diciembre de dos mil diecisiete.
V Bruselu dne třináctého prosince dva tisíce sedmnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den trettende december to tusind og sytten.
Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Dezember zweitausendsiebzehn.
Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta detsembrikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.
Done at Brussels on the thirteenth day of December in the year two thousand and seventeen.
Fait à Bruxelles, le treize décembre deux mille dix-sept.
Fatto a Bruxelles, addì tredici dicembre duemiladiciassette.
Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada trīspadsmitajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų gruodžio tryliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év december havának tizenharmadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta' Diċembru fis-sena elfejn u sbatax.
Gedaan te Brussel, dertien december tweeduizend zeventien.
Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego.
Feito em Bruxelas, em treze de dezembro de dois mil e dezassete.
Întocmit la Bruxelles la treisprezece decembrie două mii șaptesprezece.
V Bruseli trinásteho decembra dvetisícsedemnásť.
V Bruslju, dne trinajstega decembra leta dva tisoč sedemnajst.
Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.
Som skedde i Bryssel den trettonde december år tjugohundrasjutton.

За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
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За Съединените Американски Щати
Por los Estados Unidos de América
Za Spojené státy americké
For Amerikas Forenede Stater
Für die Vereinigten Staaten von Amerika
Ameerika Ühendriikide nimel
Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
For the United States of America
Pour les États-Unis d'Amérique
Per gli Stati Uniti d'America
Amerikas Savienoto Valstu vārdā –
Jungtinių Amerikos Valstijų vardu
Az Amerikai Egyesült Államok részéről
Għall-Istati Uniti ta' l-Amerika
Voor de Verenigde Staten van Amerika
W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki
Pelos Estados Unidos da América
Pentru Statele Unite ale Americii
Za Spojené štáty americké
Za Združene države Amerike
Amerikan yhdysvaltojen puolesta
För Amerikas förenta stater
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KORIGENDÁ
Korigendum k rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2017/175 z 25. januára 2017, ktorým sa stanovujú
kritériá environmentálnej značky EÚ pre turistické ubytovacie zariadenia
(Úradný vestník Európskej únie L 28 z 2. februára 2017)
Na strane 20 v tabuľke v kritériu 6 písm. a) bode ii) prílohy:
namiesto:
„Typ ohrievača vody na vykurovanie priestoru

Ukazovateľ účinnosti

Ohrievače s tepelným čerpadlom (pre tepelné Možnosť 1 - Minimálna energetická sezónna účinnosť vykurovania prie
čerpadlá používajúce chladivá s GWP ≤ 2 000 storu / hodnoty GWP chladiva
platia dve možnosti, možnosť 2 je povinná pre
tepelné čerpadlá používajúce chladivá s GWP ηs ≥ 107 %/[0 – 500]
≤ 2 000)
ηs ≥ 110 %/[500 – 1 000]
ηs ≥ 120 %/[1 000 – 2 000]
ηs ≥ 130 %/> 2 000
Možnosť 2 - Limitné hodnoty emisií GHG
150 g ekvivalentu CO2/kWh tepelného výkonu“
má byť:
„Typ ohrievača vody na vykurovanie priestoru

Ukazovateľ účinnosti

Ohrievače s tepelným čerpadlom (pre tepelné Možnosť 1 – Minimálna energetická sezónna účinnosť vykurovania prie
čerpadlá používajúce chladivá s GWP ≤ 2 000 storu / hodnoty GWP chladiva
platia dve možnosti, možnosť 2 je povinná pre
tepelné čerpadlá používajúce chladivá s GWP ηs ≥ 107 %/[0 – 500]
> 2 000)
ηs ≥ 110 %/[500 – 1 000]
ηs ≥ 120 %/[1 000 – 2 000]
Možnosť 2 – Limitné hodnoty emisií GHG
150 g ekvivalentu CO2/kWh tepelného výkonu“
Na strane 23 v kritériu 12 písm. a) prílohy:
namiesto:

„Ak v oblasti, kde sa ubytovanie nachádza, existuje jeden až štyria dodávatelia s individuálnymi
ekologickými sadzbami, ktorí ponúkajú 50 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov alebo osobitné
potvrdenia o pôvode (PP):“.

má byť:

„Pokiaľ sa neuplatňuje písmeno b), v prípade, ak v oblasti, kde sa ubytovanie nachádza, existuje jeden až
štyria dodávatelia s individuálnymi ekologickými sadzbami, ktorí ponúkajú prinajmenšom 50 % elektrickej
energie z obnoviteľných zdrojov alebo osobitné potvrdenia o pôvode (PP):“.
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Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/978 z 9. júna 2017, ktorým sa menia prílohy II, III
a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny
rezíduí látok fluopyram, hexachlórcyklohexán (HCH), alfa-izomér, hexachlórcyklohexán (HCH),
beta-izomér, hexachlórcyklohexán (HCH), suma izomérov okrem gama-izoméru, lindán
[hexachlórcyklohexán (HCH), gama-izomér], nikotín a profenofos v určitých produktoch alebo
na nich
(Úradný vestník Európskej únie L 151 zo 14. júna 2017)
Na strane 26 prílohy v zmenách časti B prílohy III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 v ods. 2 písm. b) bode ii) v tabuľke
v položkách týkajúcich sa korenín
namiesto:
„0810000

Koreniny zo semien

0,05 (*)

0810010
0810020

aníz/anízové semeno
černuška siata

0,05 (*)
0,05 (*)

0810030
0810040
0810050
0810060
0810070
0810080
0810090
0810990

zeler
koriander
rasca
kôpor
fenikel
senovka grécka
muškátový oriešok
iné

0,05 (*)
0,05 (*)
0,05 (*)
0,05 (*)
0,05 (*)
0,05 (*)
0,05 (*)
0,05 (*)

0820000

Plodové koreniny

0,07 (*)

0820010
0820020
0820030
0820040

nové korenie
sečuánske korenie
rasca lúčna
kardamon

0,07 (*)
0,07 (*)
0,07 (*)
0,07 (*)

0820050
0820060
0820070
0820080
0820990

bobule borievky obyčajnej
korenie (čierne, zelené a biele)
vanilka
tamarindy
iné

0,07 (*)
0,07 (*)
0,07 (*)
0,07 (*)
0,07 (*)“

má byť:
„0810000

Koreniny zo semien

0810010
0810020
0810030
0810040
0810050
0810060

aníz/anízové semeno
černuška siata
zeler
koriander
rasca
kôpor

0,05 (*)
0,05 (*)
0,05 (*)
0,1
5
0,05 (*)

0810070
0810080
0810090
0810990

fenikel
senovka grécka
muškátový oriešok
iné

0,1
0,05 (*)
0,05 (*)
0,05 (*)
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0820000
0820010
0820020
0820030
0820040
0820050
0820060
0820070
0820080
0820990

16.1.2018

Plodové koreniny
nové korenie
sečuánske korenie
rasca lúčna
kardamon
bobule borievky obyčajnej
korenie (čierne, zelené a biele)
vanilka
tamarindy
iné

0,07
0,07
0,07
3
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07“
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