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II
(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/525
z 28. marca 2018,
ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Španielska zakazuje lov kopijonosa belavého
v Atlantickom oceáne
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na
zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36
ods. 2,
keďže:
(1)

Nariadením Rady (EÚ) 2018/120 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2018.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu
plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo zaregistrovanými v tomto
členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2018.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať v prípade danej populácie rybolovné činnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Vyčerpanie kvóty
Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej
prílohe na rok 2018 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2
Zákazy
Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným
v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazujú rybolovné činnosti týkajúce sa populácie
uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo
vyloďovať ryby z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.
(1) Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.
(2) Nariadenie Rady (EÚ) 2018/120 z 23. januára 2018, ktorým sa na rok 2018 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb
a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii,
a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/127 (Ú. v. EÚ L 27, 31.1.2018, s. 1).
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Článok 3
Nadobudnutie účinnosti

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

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 28. marca 2018
Za Komisiu
v mene predsedu
João AGUIAR MACHADO

generálny riaditeľ
Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybárstvo
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PRÍLOHA

Číslo

02/TQ120

Členský štát

Španielsko

Populácia

WHM/ATLANT

Druh

kopijonos belavý (Tetrapturus albidus)

Zóna

Atlantický oceán

Zákaz platný od

1.1.2018
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NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/526
z 28. marca 2018,
ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Belgicka zakazuje lov raje vlnkovanej vo vodách
Únie zóny 7D
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na
zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36
ods. 2,
keďže:
(1)

Nariadením Rady (EÚ) 2018/120 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2018.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu
plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo zaregistrovanými v tomto
členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2018.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať v prípade danej populácie rybolovné činnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Vyčerpanie kvóty
Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej
prílohe na rok 2018 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2
Zákazy
Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným
v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazujú rybolovné činnosti týkajúce sa populácie
uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo
vyloďovať ryby z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

Článok 3
Nadobudnutie činnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
(1) Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.
(2) Nariadenie Rady (EÚ) 2018/120 z 23. januára 2018, ktorým sa na rok 2018 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb
a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii,
a úprava nariadenia (EÚ) 2017/127 (Ú. v. EÚ L 27, 31.1.2018, s. 1).
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Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 28. marca 2018
Za Komisiu
v mene predsedu
João AGUIAR MACHADO

generálny riaditeľ
Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybárstvo

L 89/5

L 89/6

SK

Úradný vestník Európskej únie
PRÍLOHA

Číslo

04/TQ120

Členský štát

Belgicko

Populácia

RJU/07D.

Druh

raja vlnkovaná (raja undulata)

Zóna

vody Únie zóny 7d

Zákaz platný od

1.1.2018

5.4.2018
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/527
z 28. marca 2018,
ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených
označení pôvodu a chránených zemepisných označení [„Patata dell'Alto Viterbese“ (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)

V súlade s článkom 53 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 Komisia preskúmala žiadosť
Talianska o schválenie zmeny špecifikácie chráneného zemepisného označenia „Patata dell'Alto Viterbese“
zapísaného do registra na základe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 159/2014 (2).

(2)

Vzhľadom na to, že nejde o nepodstatnú zmenu v zmysle článku 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012,
Komisia danú žiadosť o zmenu uverejnila v zmysle článku 50 ods. 2 písm. a) uvedeného nariadenia v Úradnom
vestníku Európskej únie (3).

(3)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ)
č. 1151/2012, zmena špecifikácie by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Zmena špecifikácie uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúca sa názvu „Patata dell'Alto Viterbese“ (CHZO) sa
schvaľuje.
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 28. marca 2018
Za Komisiu
v mene predsedu
Phil HOGAN

člen Komisie

(1) Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 159/2014 z 13. februára 2014, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu
a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Patata dell'Alto Viterbese (CHZO)] (Ú. v. EÚ L 52, 21.2.2014, s. 5).
(3) Ú. v. EÚ C 391, 18.11.2017, s. 14.
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III
(Iné akty)

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR
ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP
č. 207/2016
z 28. októbra 2016,
ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP
[2018/528]
SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,
keďže:
(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1004 z 22. júna 2016, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 661/2009, (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
V bode 45zza [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009] v kapitole I prílohy II k Dohode o EHP sa
dopĺňa táto zarážka:
„— 32016 R 1004: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1004 z 22. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 165, 23.6.2016, s. 1).“

Článok 2
Znenie nariadenia (EÚ) 2016/1004 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému
vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 29. októbra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa
článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).
(1) Ú. v. EÚ L 165, 23.6.2016, s. 1.
(*) Ústavné požiadavky neboli oznámené.
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Článok 4
Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku
Európskej únie.

V Bruseli 28. októbra 2016
Za Spoločný výbor EHP
predsedníčka
Bergdís ELLERTSDÓTTIR
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ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP
č. 208/2016
z 28. októbra 2016,
ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP
[2018/529]
SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,
keďže:
(1)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/127 z 25. septembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie a informácie platné pre
počiatočnú dojčenskú výživu a následnú dojčenskú výživu a pokiaľ ide o požiadavky na informácie týkajúce sa
výživy dojčiat a malých detí, (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/479 z 1. apríla 2016, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie glykozidov steviolu (E 960) ako sladidla
v niektorých nápojoch so zníženou energetickou hodnotou a nápojoch bez pridaných cukrov, (2) sa má začleniť
do Dohody o EHP.

(3)

Nariadením (EÚ) 2016/127 sa s účinnosťou od 22. februára 2020 zrušuje smernica Komisie 2006/141/ES (3),
začlenené do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP s účinnosťou od 22. februára
2020 vypustiť.

(4)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o potravinách. Právne predpisy o potravinách sa na Lichtenštajnsko
neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou
o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v úvode ku kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP.
Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(5)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Kapitola XII prílohy II k Dohode o EHP sa mení takto:
1. Za bod 77a [delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/128] sa vkladá tento bod:
„77b. 32016 R 0127: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/127 z 25. septembra 2015, ktorým sa dopĺňa
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie
a informácie platné pre počiatočnú dojčenskú výživu a následnú dojčenskú výživu a pokiaľ ide o požiadavky
na informácie týkajúce sa výživy dojčiat a malých detí, sa má začleniť do Dohody o EHP (Ú. v. EÚ L 25,
2.2.2016, s. 1).
Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:
a) V prílohe VI, časti A sa dopĺňa tento text:
— v islandskom jazyku: „Ungbarnablanda“ a „Stoðblanda“
— v nórskom jazyku: „Morsmelkerstatning“ a „Tilskuddsblanding“
(1) Ú. v. EÚ L 25, 2.2.2016, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 87, 2.4.2016, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 401, 30.12.2006, s. 1.
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b) V prílohe VI, časti B sa dopĺňa tento text:
— v islandskom jazyku: „Ungbarnamjólk“ a „Mjólkurstoðblanda“
— v nórskom jazyku: „Morsmelkerstatning basert på melk“ a „Tilskuddsblanding basert på melk“.“
2. V bode 54zzzzr [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008] sa dopĺňa táto zarážka:
„— 32016 R 0479: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/479 z 1. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 87, 2.4.2016, s. 1).“
3. Text bodu 54zzzv (smernica Komisie 2006/141/ES) sa s účinnosťou od 22. februára 2020 vypúšťa.
Článok 2
Znenie delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/127 a nariadenia(EÚ) 2016/479 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa
uverejnia v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.
Článok 3
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 29. októbra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa
článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).
Článok 4
Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku
Európskej únie.

V Bruseli 28. októbra 2016
Za Spoločný výbor EHP
predsedníčka
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(*) Ústavné požiadavky neboli oznámené.
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ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP
č. 209/2016
z 28. októbra 2016,
ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP
[2018/530]
SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,
keďže:
(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/918 z 19. mája 2016, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému
a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii,
označovaní a balení látok a zmesí, (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
V kapitole XV prílohy II k Dohode o EHP sa v bode 12zze [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1272/2008] dopĺňa táto zarážka:
„— 32016 R 0918: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/918 z 19. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 156, 14.6.2016, s. 1).“
Článok 2
Znenie nariadenia (EÚ) 2016/918 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku
Európskej únie, je autentické.
Článok 3
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 29. októbra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa
článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).
Článok 4
Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 28. októbra 2016
Za Spoločný výbor EHP
predsedníčka
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(1) Ú. v. EÚ L 156, 14.6.2016, s. 1.
(*) Ústavné požiadavky neboli oznámené.
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ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP
č. 210/2016
z 28. októbra 2016,
ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP
[2018/531]
SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,
keďže:
(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/575 z 29. marca 2016 o predĺžení platnosti rozhodnutia
2006/502/ES, ktorým sa členské štáty vyzývajú prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa na trh uvádzali iba
zapaľovače, ktoré sú zabezpečené proti použitiu deťmi, a zakázať uvádzanie zábavných zapaľovačov na trh (1), sa
má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
V kapitole XIX prílohy II k Dohode o EHP sa v bode 3k (rozhodnutie Komisie 2006/502/ES) dopĺňa zarážka:
„— 32016 D 0575: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/575 z 29. marca 2016 (Ú. v. EÚ L 98, 14.4.2016,
s. 4).“
Článok 2
Znenie vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2016/575 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP
k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.
Článok 3
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť.29. októbra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa
článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).
Článok 4
Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 28. októbra 2016
Za Spoločný výbor EHP
predsedníčka
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(1) Ú. v. EÚ L 98, 14.4.2016, s. 4.
(*) Ústavné požiadavky neboli oznámené.
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ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP
č. 211/2016
z 28. októbra 2016,
ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2018/532]
SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,
keďže:
(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/799 z 18. marca 2016, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na konštrukciu, skúšanie, montáž,
prevádzku a opravu tachografov a ich komponentov (1) v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 146,
3.6.2016, s. 31, sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Za bod 21ba [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/68] prílohy XIII k Dohode o EHP sa vkladá tento bod:
„21bb 32016 R 0799: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/799 z 18. marca 2016, ktorým sa vykonáva
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na
konštrukciu, skúšanie, montáž, prevádzku a opravu tachografov a ich komponentov (Ú. v. EÚ L 139,
26.5.2016, s. 1) v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 146, 3.6.2016, s. 31.“
Článok 2
Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/799 v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 146, 3.6.2016, s. 31
v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.
Článok 3
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 29. októbra 2016 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené
všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*), alebo dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia
Spoločného výboru EHP č. 122/2016 z 3. júna 2016 (2), podľa toho, čo nastane neskôr.
Článok 4
Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 28. októbra 2016
Za Spoločný výbor EHP
predsedníčka
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(1) Ú. v. EÚ L 139, 26.5.2016, s. 1.
(*) Ústavné požiadavky neboli oznámené.
(2) Ú. v. EÚ L 308, 23.11.2017, s. 27.
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ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP
č. 212/2016
z 28. októbra 2016,
ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2018/533]
SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,
keďže:
(1)

Smernica Komisie (EÚ) 2016/844 z 27. mája 2016, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (1) v znení korigenda uverejneného
v Ú. v. EÚ L 193, 19.7.2016, s. 117, sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
V bode 56f (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES) v prílohe XIII k Dohode o EHP sa dopĺňa táto
zarážka:
„— 32016 L 0844: smernica Komisie (EÚ) 2016/844 z 27. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 141, 28.5.2016, s. 51) v znení
korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 193, 19.7.2016, s. 117.“
Článok 2
Znenie smernice (EÚ) 2016/844 v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 193, 19.7.2016, s. 117 v islandskom
a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.
Článok 3
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 29. októbra 2016 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené
všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).
Článok 4
Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 28. októbra 2016
Za Spoločný výbor EHP
predsedníčka
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(1) Ú. v. EÚ L 141, 28.5.2016, s. 51.
(*) Ústavné požiadavky neboli oznámené.
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ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP
č. 213/2016
z 28. októbra 2016,
ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2018/534]
SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,
keďže:
(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1006 z 22. júna 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 255/2010,
pokiaľ ide o ustanovenia ICAO uvedené v článku 3 ods. 1, (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
V bode 66wi [nariadenie Komisie (EÚ) č. 255/2010] v prílohe XIII k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:
„— 32016 R 1006: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1006 z 22. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 165, 23.6.2016,
s. 8).“
Článok 2
Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1006 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP
k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.
Článok 3
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 29. októbra 2016 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené
všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).
Článok 4
Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku
Európskej únie.

V Bruseli 28. októbra 2016
Za Spoločný výbor EHP
predsedníčka
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(1) Ú. v. EÚ L 165, 23.6.2016, s. 8.
(*) Ústavné požiadavky neboli oznámené.
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ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP
č. 214/2016
z 28. októbra 2016,
ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2018/535]
SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,
keďže:
(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/963 zo 16. júna 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 474/2006,
pokiaľ ide o zoznam týkajúci sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy
v rámci Únie, (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
V bode 66zab [nariadenie Komisie (ES) č. 474/2006] v prílohe XIII k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:
„— 32016 R 0963: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/963 zo 16. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 160, 17.6.2016,
s. 50).“
Článok 2
Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/963 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP
k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.
Článok 3
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 29. októbra 2016 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené
všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).
Článok 4
Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku
Európskej únie.

V Bruseli 28. októbra 2016
Za Spoločný výbor EHP
predsedníčka
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(1) Ú. v. EÚ L 160, 17.6.2016, s. 50.
(*) Ústavné požiadavky neboli oznámené.

L 89/18

SK

Úradný vestník Európskej únie

5.4.2018

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP
č. 215/2016
z 28. októbra 2016,
ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) a XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP [2018/536]
SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,
keďže:
(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/757 z 29. apríla 2015 o monitorovaní, nahlasovaní
a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy a o zmene smernice 2009/16/ES (1) sa má začleniť do
Dohody o EHP.

(2)

Prílohy XIII a XX k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
V bode 56b (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES) v prílohe XIII k Dohode o EHP sa dopĺňa táto
zarážka:
„— 32015 R 0757: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/757 z 29. apríla 2015 (Ú. v. EÚ L 123,
19.5.2015, s. 55),“
Článok 2
Za bod 21av (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES) v prílohe XX k Dohode o EHP sa vkladá tento bod:
„21aw. 32015 R 0757: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/757 z 29. apríla 2015
o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy a o zmene smernice
2009/16/ES (Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 55).“
Článok 3
Znenie nariadenia (EÚ) 2015/757 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku
Európskej únie, je autentické.
Článok 4
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 29. októbra 2016 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené
všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).
Článok 5
Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku
Európskej únie.

V Bruseli 28. októbra 2016
Za Spoločný výbor EHP
predsedníčka
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(1) Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 55.
(*) Ústavné požiadavky boli oznámené.
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KORIGENDÁ
Korigendum k rozhodnutiu Spoločného výboru EHP č. 133/2007 z 26. októbra 2007, ktorým sa
mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP
(Úradný vestník Európskej únie L 100 z 10. apríla 2008)
Na strane 30 sa text bodu 15 prílohy k rozhodnutiu Spoločného výboru EHP č. 133/2007 nahrádza takto:
namiesto:

„Veta ‚Tento akt sa uplatňuje aj na Island‘ sa v bodoch 7 (smernica Rady 93/53/EHS), 8 (smernica Rady
95/70/ES) a 10 (smernica Rady 82/894/EHS) časti 3.1 a v bode 29 (rozhodnutie Komisie 2003/466/ES)
časti 3.2 vypúšťa.“

má byť:

„Veta ‚Tento akt sa uplatňuje aj na Island‘ sa v bodoch 7 (smernica Rady 93/53/EHS) a 8 (smernica Rady
95/70/ES) časti 3.1 a v bode 29 (rozhodnutie Komisie 2003/466/ES) časti 3.2 vypúšťa. Veta ‚Ustanovenia
smernice sa na účely tejto dohody upravujú takto: Tento akt sa uplatňuje na Island.‘ sa v bode 10 časti 3.1
(smernica Rady 82/894/EHS) vypúšťa.“

Korigendum k rozhodnutiu Spoločného výboru EHP č. 256/2014 z 12. decembra 2014, ktorým sa
mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy,
skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2015/2123]
(Úradný vestník Európskej únie L 311 z 26. novembra 2015)
Na strane 4 v článku 1 rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 256/2014 sa znenie nahrádza takto:
namiesto:

„V časti 7.1 bode 9b [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009] kapitoly I
prílohy I k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:
‚— 32010 L 0063: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ z 22. septembra 2010
(Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 33).‘“

má byť:

„V časti 7.1 bode 9b [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009] kapitoly I
prílohy I k Dohode o EHP sa dopĺňa tento text:
‚zmenené týmto právnym predpisom:
— 32010 L 0063: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ z 22. septembra 2010
(Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 33).‘“
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Korigendum k rozhodnutiu Spoločného výboru EHP č. 12/2015 z 25. februára 2015, ktorým sa
mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2016/500]
(Úradný vestník Európskej únie L 93 zo 7. apríla 2016)
Na strane 21 sa text v bode 2 článku 1 rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 12/2015 nahrádza takto:
namiesto:

„Text bodu 73 [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1048/2012] sa vypúšťa.“

má byť:

„Text bodu 74 [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 788/2012] sa vypúšťa.“

Korigendum k rozhodnutiu Spoločného výboru EHP č. 167/2015 z 11. júna 2015, ktorým sa mení
príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP [2016/2202]
(Úradný vestník Európskej únie L 341 z 15. decembra 2016)
Na strane 66 v článku 1 bodoch 1 a 2 rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 167/2015 sa celexové číslo nahrádza
takto:
namiesto:

„32015 R 0345“

má byť:

„32015 D 0345“.

Korigendum k rozhodnutiu Spoločného výboru EHP č. 198/2016 z 30. septembra 2016, ktorým sa
mení a dopĺňa príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2017/275]
(Úradný vestník Európskej únie L 46 z 23. februára 2017)
Na strane 2 sa text v poznámke pod čiarou (*) nahrádza takto:
namiesto:

„Ústavné požiadavky boli oznámené.“

má byť:

„Ústavné požiadavky neboli oznámené.“
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Korigendum k rozhodnutiu Spoločného výboru EHP č. 206/2016 z 30. septembra 2016, ktorým sa
mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2017/283]
(Úradný vestník Európskej únie L 46 z 23. februára 2017)
Na strane 53 v článku 1 bode 2 rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 206/2016 sa prvá veta nahrádza takto:
namiesto:

„za bod 31bb (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ) sa vkladá tento bod:“

má byť:

„za bod 31bbe [delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/514] sa vkladá tento bod:“
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