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I
(Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna)

UREDBE
UREDBA KOMISIJE (ES) št. 513/2009
z dne 17. junija 2009
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in
zelenjave
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne
22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih
trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode
(„Uredba o enotni SUT“) (1),
ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne
21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe
Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št.
1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena
138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:
Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih
trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu
s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz
tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k
tej uredbi –
SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št.
1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 18. junija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2009
Za Komisijo
Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 299, 16.11.2007, str. 1.
(2) UL L 350, 31.12.2007, str. 1.
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PRILOGA
Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave
(EUR/100 kg)
Oznaka KN

Oznaka tretjih držav

(1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

CL
MA
MK
TR
ZA
ZZ

55,0
32,7
45,7
57,3
28,0
43,7

0707 00 05

TR
ZZ

137,8
137,8

0709 90 70

TR
ZZ

110,4
110,4

0805 50 10

AR
BR
TR
ZA
ZZ

62,6
104,3
64,0
62,9
73,5

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

77,7
79,4
77,7
71,2
105,9
114,1
49,5
83,5
82,4

0809 10 00

TN
TR
US
ZZ

146,2
201,1
174,4
173,9

0809 20 95

TR
ZZ

435,5
435,5

0809 30

MA
TR
US
ZZ

405,8
175,4
203,1
261,4

0809 40 05

AU
CL
ZZ

288,5
109,9
199,2

(1) Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga
porekla“.
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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 514/2009
z dne 17. junija 2009
o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju
sladkorja, določenih z Uredbo (ES) št. 945/2008, za tržno leto 2008/2009
2008/2009 so bile določene z Uredbo Komisije (ES) št.
945/2008 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile
nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št.
486/2009 (4).

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne
22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih
trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode
(„Uredba o enotni SUT“) (1),
ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne
30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi drža
vami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega
pododstavka člena 36(2) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli
in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto

(2)

Glede na podatke, ki so trenutno na voljo Komisiji, je
treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s
pravili in postopki iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz
člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Uredbo (ES) št.
945/2008 za tržno leto 2008/2009, se spremenijo v skladu s
Prilogo k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 18. junija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 17. junija 2009
Za Komisijo
Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 299, 16.11.2007, str. 1.
(2) UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3) UL L 258, 26.9.2008, str. 56.
(4) UL L 145, 10.6.2009, str. 34.
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PRILOGA
Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako
KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 18. junija 2009
(EUR)
Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto
zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

28,35

2,78

(1)

28,35

7,36

1701 12 10 (1)

28,35

2,65

1701 12 90 (1)

28,35

6,93

1701 91 00 (2)

30,72

9,87

1701 99 10 (2)

30,72

5,35

(2)

30,72

5,35

1702 90 95 (3)

0,31

0,34

1701 11 90

1701 99 90

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto
zadevnega proizvoda

(1) Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.
(2) Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.
(3) Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.

18.6.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 155/5

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 515/2009
z dne 17. junija 2009
o odobritvi večjih sprememb specifikacije za ime, registrirano v Registru zaščitenih označb porekla
in zaščitenih geografskih označb [Pera dell’Emilia Romagna (ZGO)]
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne
20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla
za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka
člena 7(4) Uredbe,

(2)

Ker zadevne spremembe niso manjše v smislu člena 9
Uredbe (ES) št. 510/2006, je Komisija v skladu s prvim
pododstavkom člena 6(2) navedene uredbe vlogo za spre
membe objavila v Uradnem listu Evropske unije (4). Ker pri
Komisiji ni bil vložen noben ugovor v skladu s členom 7
Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba spremembe odobriti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

ob upoštevanju naslednjega:
(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 9(1) in členom
17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je Komisija proučila
vlogo Italije za odobritev sprememb specifikacije za
zaščiteno geografsko označbo „Pera dell’Emilia
Romagna“, registrirano v skladu z Uredbo Komisije (ES)
št. 1107/96 (2), kot je bila spremenjena z Uredbo (ES) št.
134/98 (3).

Člen 1
Spremembe specifikacije, objavljene v Uradnem listu Evropske
unije v zvezi z imenom iz Priloge k tej uredbi, se odobrijo.
Člen 2
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 17. junija 2009
Za Komisijo
Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije

(1) UL L 93, 31.3.2006, str. 12.
(2) UL L 148, 21.6.1996, str. 1.
(3) UL L 15, 21.1.1998, str. 6.

(4) UL C 284, 8.11.2008, str. 7.

L 155/6

SL

Uradni list Evropske unije

PRILOGA
Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:
Skupina 1.6 Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
ITALIJA
Pera dell’Emilia Romagna (ZGO)
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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 516/2009
z dne 17. junija 2009
o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Pagnotta del
Dittaino (ZOP)]
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne
20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla
za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti člena 7(4) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

V skladu s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila
vloga Italije za registracijo imena „Pagnotta del Dittaino“
objavljena v Uradnem listu Evropske unije (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s
členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba navedeno
ime registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.
Člen 2
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2009
Za Komisijo
Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije

(1) UL L 93, 31.3.2006, str. 12.
(2) UL C 283, 7.11.2008, str. 15.
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PRILOGA
Živila iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 510/2006
Skupina 2.4 Kruh, fino pecivo, slaščice in drugi pekovski izdelki
ITALIJA
Pagnotta del Dittaino (ZOP)

18.6.2009

18.6.2009

SL

Uradni list Evropske unije

L 155/9

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 517/2009
z dne 17. junija 2009
o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 43/2009 glede omejitve ulova za pravo peščenko v vodah ES
cone ICES IIIa ter vodah ES con ICES IIa in IV
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

(4)

V skladu s točko 7 Priloge IID k Uredbi (ES) št. 43/2009
TAC za coni ICES IIa in IV ne sme presegati 400 000
ton.

(5)

Prava peščenka je severnomorski stalež, ki se deli z
Norveško, vendar se trenutno ne upravlja skupno.
Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu s posveto
vanji z Norveško po določbah dogovorjenega zapisnika
sklepov pogajanj o ribištvu med Evropsko komisijo in
Norveško z dne 10. decembra 2008. Zato je treba
delež Skupnosti tistega dela TAC, ki se ga lahko ulovi
v vodah ES con ICES IIa in IV, določiti na 90 % od
400 000 ton.

(6)

Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo
priporoča povečanje TAC za 4,23 %, da se vključijo
vode ES cone ICES IIIa.

(7)

Prilogo IA k Uredbi (ES) št. 43/2009 je zato treba
ustrezno spremeniti –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 43/2009 z dne 16. januarja
2009 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2009 in s tem
povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev
rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti
v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (1), ter zlasti člena 5(3)
Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

(3)

Omejitve ulova za pravo peščenko v vodah ES cone ICES
IIIa ter vodah ES con ICES IIa in IV začasno določa
Priloga IA k Uredbi (ES) št. 43/2009.
V skladu s točko 6 Priloge IID k Uredbi (ES) št. 43/2009
mora Komisija revidirati celotni dovoljeni ulov (TAC) in
kvote za leto 2009 za pravo peščenko v navedenih
conah na podlagi mnenja Mednarodnega sveta za
raziskovanje morja (ICES) ter Znanstvenega, tehničnega
in gospodarskega odbora za ribištvo (STECF).
TAC se za coni ICES IIa in IV določi v skladu z enačbo iz
drugega pododstavka točke 6 Priloge IID k Uredbi (ES) št.
43/2009. V skladu s to enačbo bi TAC znašal 435 000
ton.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Priloga IA k Uredbi (ES) št. 43/2009 se spremeni v skladu s
Prilogo k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske
unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 17. junija 2009
Za Komisijo
Joe BORG

Član Komisije

(1) UL L 22, 26.1.2009, str. 1.
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PRILOGA
V Prilogi IA k Uredbi (ES) št. 43/2009 se vpis za prave peščenke v vodah ES cone IIIa ter vodah ES con IIa in IV
nadomesti z naslednjim:

„Vrsta:

prave peščenke
Ammodytidae

Danska

Cona:

327 249 (2)

Nemčija

501 (3)

Švedska

12 017 (4)

Združeno kraljestvo
ES
Norveška
Ferski otoki
TAC

vode ES cone IIIa; vode ES con IIa in IV (1)
SAN/2A3A4.

7 153 (5)
346 920 (6)
27 500 (7)
2 500

Analitski TAC.
Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.
Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.
Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

376 920

(1) Brez voda znotraj 6 milj temeljnih črt Združenega kraljestva pri Šetlandskih otokih, otokih Fair in Foula.
(2) Od tega se lahko ulovi največ 311 289 ton v vodah ES con IIa in IV. Preostala količina se lahko ulovi izključno v vodah ES cone
ICES IIIa (SAN/*03A.).
(3) Od tega se lahko ulovi največ 476 ton v vodah ES con IIa in IV. Preostala količina se lahko ulovi izključno v vodah ES cone ICES
IIIa (SAN/*03A.).
(4) Od tega se lahko ulovi največ 11 431 ton v vodah ES con IIa in IV. Preostala količina se lahko ulovi izključno v vodah ES cone
ICES IIIa (SAN/*03A.).
(5) Od tega se lahko ulovi največ 6 804 ton v vodah ES con IIa in IV. Preostala količina se lahko ulovi izključno v vodah ES cone
ICES IIIa (SAN/*03A.).
(6) Od tega se lahko ulovi največ 330 000 ton v vodah ES con IIa in IV. Preostala količina se lahko ulovi izključno v vodah ES cone
ICES IIIa (SAN/*03A.).
(7) Naj se lovi v coni ICES IV.“
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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 518/2009
z dne 17. junija 2009
o spremembi Uredbe (ES) št. 503/2009 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit od 16. junija 2009
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

(2)

Ker izračunano povprečje uvoznih dajatev za 5 EUR/t
odstopa od določene dajatve, je potrebna prilagoditev
uvoznih dajatev, določenih v Uredbi (ES) št. 503/2009.

(3)

Uredbo (ES) št. 503/2009 je zato treba ustrezno spreme
niti –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne
22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih
trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode
(„Uredba o enotni SUT“) (1),
ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne
28. junija 1996 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za
sektor žit) Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 (2) in zlasti člena
2(1) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Uvozne dajatve v sektorju žit, ki se uporabljajo od
16. junija 2009, so bile določene z Uredbo Komisije
(ES) št. 503/2009 (3).

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Prilogi I in II k Uredbi (ES) št. 503/2009 se nadomestita z
besedilom iz Priloge k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske
unije.
Uporablja se od 18. junija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2009
Za Komisijo
Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 299, 16.11.2007, str. 1.
(2) UL L 161, 29.6.1996, str. 125.
(3) UL L 151, 16.6.2009, str. 19.
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PRILOGA I
Uvozne dajatve za proizvode iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007, ki se uporabljajo od 18. junija 2009
Oznaka KN

Poimenovanje

Uvozna dajatev (1)
(EUR/t)

1001 10 00

P Š E N I C A trda, visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

0,00

P Š E N I C A navadna, semenska

0,00

P Š E N I C A navadna, visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

RŽ

45,92

1005 10 90

K O R U Z A semenska, razen hibridne

12,22

1005 90 00

K O R U Z A razen semenske (2)

12,22

1007 00 90

S I R E K v zrnju, razen hibridnega, za setev

45,92

1001 90 91
ex 1001 90 99

(1) Za blago, ki pride v Skupnost prek Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa, je prevoznik z uporabo člena 2(4) Uredbe (ES)
št. 1249/96 upravičen do znižanja dajatev za:
— 3 EUR/t, če je pristanišče razkladanja v Sredozemskem morju,
— 2 EUR/t, če je pristanišče razkladanja na Danskem, Irskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, na Finskem, Švedskem, v Veliki Britaniji
ali na atlantski obali Iberskega polotoka.
(2) Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.
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PRILOGA II
Podatki za izračun dajatev iz Priloge I
15.6.2009-16.6.2009
1. Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:
(EUR/t)
Navadna
pšenica (1)

Koruza

Trda pšenica,
visoke
kakovosti

Trda pšenica
srednje
kakovosti (2)

Trda pšenica,
nizke
kakovosti (3)

Ječmen

Minnéapolis

Chicago

—

—

—

—

209,13

114,96

—

—

—

—

Cena FOB ZDA

—

—

211,11

201,11

181,11

98,17

Premija za Zaliv

—

14,66

—

—

—

—

8,93

—

—

—

—

—

Borza
Kotacija

Premija za Velika jezera

(1) Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).
(2) Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).
(3) Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

2. Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:
Prevoz/stroški Mehiški zaliv–Rotterdam:

20,19 EUR/t

Prevoz/stroški Velika jezera–Rotterdam:

17,76 EUR/t
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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 519/2009
z dne 17. junija 2009
o določitvi, da nekatere meje za izdajo uvoznih dovoljenj za proizvode iz sektorja sladkorja
v okviru tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov niso več dosežene
člena 12 Uredbe (ES) št. 950/2006 ter z zaporednimi
številkami 09.4332, 09.4337, 09.4341, 09.4343,
09.4346 in 09.4351 (2008–2009).

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o
vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih
določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni
SUT) (1),
ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 950/2006 z dne
28. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje uvoza in
prečiščevanja proizvodov v sektorju sladkorja v okviru nekaterih
tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov za tržna leta
2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009 (2), in zlasti člena 5(4)
Uredbe,

(2)

Zato mora Komisija navesti, da zadevne meje niso več
dosežene –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Meje kvote iz člena 24 Uredbe (ES) št. 950/2006 ter z zapo
rednimi številkami 09.4332, 09.4337, 09.4341, 09.4343,
09.4346 in 09.4351 (2008–2009) niso več dosežene.

ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Evidentiranje iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 950/2006 je
pokazalo, da so še na voljo količine sladkorja za kvoto iz

Člen 2
Ta uredba začne veljati 18. junija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 17. junija 2009
Za Komisijo
Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 299, 16.11.2007, str. 1.
(2) UL L 178, 1.7.2006, str. 1.
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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 520/2009
z dne 17. junija 2009
o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca junija
2009 v okviru tarifne kvote za uvoz klobas in nekaterih mesnih izdelkov s poreklom iz Švice,
odprte z Uredbo (ES) št. 1399/2007
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne
22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih
trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode
(„Uredba o enotni SUT“) (1),
ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1399/2007 z dne
28. novembra 2007 o odprtju in upravljanju tarifne kvote za
klobase in nekatere mesne proizvode s poreklom iz Švice (2) ter
zlasti člena 5(5) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Uredba (ES) št. 1399/2007 je odprla tarifno kvoto za
uvoz klobas in nekaterih mesnih izdelkov.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih v
prvih sedmih dneh meseca junija 2009 za podobdobje
od 1. julija do 30. septembra 2009, so nižje od razpo
ložljivih. Zato je treba določiti količine, za katere
zahtevki niso bili predloženi, in jih dodati količinam,
določenim za naslednje kvotno podobdobje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Količine, za katere zahtevki za uvozna dovoljenja v okviru kvote
z zaporedno številko 09.4180 niso bili predloženi v skladu z
Uredbo (ES) št. 1399/2007 in ki se dodajo v podobdobje od
1. oktobra do 31. decembra 2009, znašajo 1 400 000 kg.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 18. junija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2009
Za Komisijo
Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 299, 16.11.2007, str. 1.
(2) UL L 311, 29.11.2007, str. 7.
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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 521/2009
z dne 17. junija 2009
o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca junija
2009 v okviru tarifne kvote za prašičje meso, odprte z Uredbo (ES) št. 1382/2007
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne
22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih
trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode
(„Uredba o enotni SUT“) (1),
ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1382/2007 z dne
26. novembra 2007 o določitvi podrobnih pravil za uporabo
Uredbe Sveta (ES) št. 774/94 glede uvoznih režimov za prašičje
meso (2) in zlasti člena 5(6) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Uredba (ES) št. 1382/2007 je odprla tarifno kvoto za
uvoz proizvodov v sektorju za prašičje meso.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih v
prvih sedmih dneh meseca junija 2009 za podobdobje
od 1. julija do 30. septembra 2009, so nižje od razpo
ložljivih. Zato je treba določiti količine, za katere
zahtevki niso bili predloženi, in jih dodati količinam,
določenim za naslednje kvotno podobdobje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Količine, za katere zahtevki za uvozna dovoljenja v okviru kvote
z zaporedno številko 09.4046 niso bili predloženi v skladu z
Uredbo (ES) št. 1382/2007 in ki se dodajo v podobdobje od
1. oktobra do 31. decembra 2009, znašajo 4 844 000 kg.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 18. junija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2009
Za Komisijo
Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 299, 16.11.2007, str. 1.
(2) UL L 309, 27.11.2007, str. 28.
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DIREKTIVE
DIREKTIVA SVETA 2009/50/ES
z dne 25. maja 2009
o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve
potrebah držav članic, bi bilo treba razumeti v širšem
smislu, kot je bil zastavljen z Lizbonsko strategijo in s
Sporočilom Komisije z dne 11. decembra 2007 o inte
griranih smernicah za rast in delovna mesta.

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

Ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti točk (3)(a) in (4) prvega pododstavka člena 63 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

(4)

V Haaškem programu, ki ga je Evropski svet sprejel 4. in
5. novembra 2004, je bilo navedeno, da bo zakonito
priseljevanje igralo pomembno vlogo pri spodbujanju
na znanju temelječega gospodarstva v Evropi in spodbu
janju gospodarskega razvoja ter bo tako prispevalo k
uresničevanju Lizbonske strategije. Evropski Svet je
pozval Komisijo, naj predloži načrt politike zakonitega
priseljevanja, ki bo zajel tudi sprejemne postopke in
tako omogočil hitro odzivanje na nihajoče potrebe po
priseljenski delovni sili na trgu delovne sile.

(5)

Evropski svet z dne 14. in 15. decembra 2006 se je
dogovoril o številnih ukrepih za leto 2007, med katerimi
je razvoj dobro vodene migracijske politike, ki bo v celoti
upoštevala nacionalne pristojnosti in hkrati državam
članicam omogočila izpolnitev sedanjih in prihodnjih
potreb na področju delovne sile.

(6)

Za doseganje ciljev Lizbonske strategije je pomembno
tudi znotraj Unije spodbujati mobilnost visokokvalifici
ranih delavcev, ki so državljani Unije, zlasti iz držav
članic, ki so pristopile v letih 2004 in 2007. Države
članice morajo pri izvajanju te direktive spoštovati načelo
prednostne obravnave v Skupnosti, kot je določeno zlasti
v ustreznih določbah Aktov o pristopu iz 2003 in 2005.

(7)

Namen te direktive je prispevati k doseganju omenjenih
ciljev in pomanjkanje delovne sile reševati s spodbuja
njem sprejema in mobilnosti – za namene visokokvalifi
cirane zaposlitve – za državljane tretjih držav za bivanje,
daljše od treh mesecev, da bi Skupnost postala privlač
nejša za take delavce iz celega sveta ter ohranila svojo
konkurenčnost in gospodarsko rast. Za dosego teh ciljev
je treba poenostaviti sprejem visokokvalificiranih delavcev
in njihovih družin na način, da se vzpostavi pospešeni
postopek za sprejem in dodelijo enake socialne in
ekonomske pravice kot jih uživajo državljani države
članice gostiteljice na številnih področjih. Upoštevati je
treba tudi prednostne naloge, potrebe trga delovne sile

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

po
posvetovanju
odborom (2),

z

Evropskim

ekonomsko-socialnim

po posvetovanju z Odborom regij (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za postopno vzpostavitev območja svobode, varnosti in
pravice Pogodba določa ukrepe, ki jih je treba sprejeti na
področjih azila, priseljevanja in varstva pravic državljanov
tretjih držav.

(2)

Pogodba določa, da mora Svet sprejeti ukrepe o politiki
priseljevanja v zvezi s pogoji za vstop in prebivanje,
standardi glede postopkov držav članic za izdajo
vizumov za dolgoročno bivanje in dovoljenj za prebi
vanje in ukrepi, ki določajo pravice in pogoje, pod kate
rimi lahko državljani tretjih držav, ki zakonito prebivajo
v državi članici, prebivajo v drugih državah članicah.

(3)

Evropski svet je marca 2000 v Lizboni postavil cilj, da
Skupnost do leta 2010 postane najbolj konkurenčno in
dinamično na znanju temelječe gospodarstvo na svetu,
sposobno trajnostne gospodarske rasti s številčnejšimi
in boljšimi delovnimi mesti ter z večjo socialno kohezijo.
Ukrepe, da bi privabili in obdržali visokokvalificirane
delavce iz tretjih držav, kot del pristopa, ki temelji na

(1) Mnenje z dne 20. novembra 2008 (še ni objavljeno v Uradnem
listu).
(2) Mnenje z dne 9. julija 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
(3) Mnenje z dne 18. junija 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
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in sprejemno zmogljivost držav članic. Ta direktiva ne bi
smela posegati v pristojnost držav članic za ohranitev ali
uvedbo novih nacionalnih dovoljenj za prebivanje za
kateri koli namen zaposlitve. Zadevni državljani tretjih
držav bi morali imeti možnost, da zaprosijo za prido
bitev modre karte EU ali nacionalnega dovoljenja za
prebivanje. Poleg tega ta direktiva ne bi smela vplivati
na možnost, da imetnik modre karte EU uživa dodatne
pravice in ugodnosti, ki so lahko predpisane v nacio
nalnem pravu in ki so skladne s to direktivo.

(8)

Direktiva ne bi smela posegati v pravico držav članic za
določitev obsega sprejema državljanov tretjih držav, ki
vstopajo na njeno ozemlje zaradi visokokvalificirane
zaposlitve. Vključevati bi morala tudi državljane tretjih
držav, ki želijo ostati na ozemlju države članice zaradi
opravljanja plačane gospodarske dejavnosti in zakonito
prebivajo v tej državi članici na podlagi drugih
programov, kot so študentje, ki so pravkar zaključili
svoj študij ali raziskovalci, sprejeti v skladu z Direktivo
Sveta 2004/114/ES z dne 13. decembra 2004 o pogojih
za sprejem državljanov tretjih držav za namene študija,
izmenjav učencev, neplačanega usposabljanja ali prosto
voljnega dela (1) in Direktivo Sveta 2005/71/ES z dne
12. oktobra 2005 o posebnem postopku za dovolitev
vstopa državljanom tretjih držav za namene znanstve
nega raziskovanja (2), ter ne uživajo stalnega dostopa
do trga delovne sile države članice v skladu s pravom
Skupnosti ali nacionalnim pravom. Poleg tega glede
obsega sprejema države članice ohranijo možnost, da
ne podelijo dovoljenj za prebivanje za namene zaposlitve
na splošno, ali pa za nekatere poklice, gospodarske
sektorje ali regije.

(9)

Za namen te direktive bi se za oceno, ali ima zadevni
državljan tretje države visokošolsko izobrazbo, lahko
primerjalno navedli ravni 5a in 6 ISCED („International
Standard Classification of Education“) 1997.

(10)

Ta direktiva bi morala zagotoviti prožen vstopni sistem,
ki temelji na povpraševanju, na podlagi objektivnih meril,
kot so najnižji plačni prag, primerljiv z ravnijo plač v
državah članicah, in poklicnih kvalifikacij. Opredelitev
skupnega najnižjega imenovalca za plačni prag je
potrebna, da se zagotovi najnižja skupna raven pri
pogojih za sprejem po vsej Skupnosti. Plačni prag določa
najnižjo raven, države članice pa lahko opredelijo višji

(1) UL L 375, 23.12.2004, str. 12.
(2) UL L 289, 3.11.2005, str. 15.
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plačni prag. Države članice bi morale svoj prag določiti
v skladu s stanjem in organizacijo na njihovih trgih
delovne sile in njihovimi splošnimi politikami priselje
vanja. Lahko se določijo odstopanja od splošnega sistema
v smislu plačnega praga za posebne poklice, za katere
zadevna država članica meni, da obstaja posebno veliko
pomanjkanje razpoložljive delovne sile, in kadar ti poklici
sodijo v glavno skupino 1 in 2 klasifikacije ISCO („Inter
national Standard Classification of Occupation“).

(11)

Namen te direktive je le opredelitev pogojev vstopa in
prebivanja za državljane tretjih držav zaradi visokokvali
ficirane zaposlitve v okviru sistema modre karte EU,
vključno z merili upravičenosti, povezanimi s plačnim
pragom. Edini namen tega plačnega praga je pripomoči,
da se ob upoštevanju statističnega opazovanja Komisije
(Eurostat) ali zadevnih držav članic določi obseg modre
karte EU, ki jo na podlagi skupnih pravil vzpostavi vsaka
država članica. Namen direktive ni določanje plač in zato
ne more odstopati niti od pravil ali praks na ravni držav
članic niti od kolektivnih pogodb ter ne predstavlja
kakršnegakoli usklajevanja na tem področju. Ta direktiva
v celoti spoštuje pristojnosti držav članic, zlasti na
področju zaposlovanja, dela in socialnih zadev.

(12)

Ko se država članica odloči sprejeti državljana tretje
države, ki izpolnjuje ustrezna merila, mora državljan
tretje države, ki je zaprosil za modro karto EU, prejeti
posebno dovoljenje za prebivanje, določeno v tej direk
tivi, ki naj bi omogočilo postopen dostop do trga
delovne sile ter pravic do prebivanja in mobilnosti zanj
in za njegovo družino. V roku za odločitev o vlogi za
modro karto EU ne bi smelo biti zajeto obdobje,
potrebno za priznanje poklicnih kvalifikacij, ali čas,
potreben za izdajo vizuma, če je ta potreben. Ta direktiva
ne posega v nacionalne postopke za priznavanje diplom.
Imenovanje pristojnih organov v skladu s to direktivo ne
posega v vlogo in pristojnosti drugih nacionalnih
organov in, kjer je to ustrezno, socialnih partnerjev v
zvezi s preučitvijo vloge in odločitvijo o njej.

(13)

Oblika modre karte EU bi morala biti v skladu z Uredbo
Sveta (ES) št. 1030/2002 z dne 13. junija 2002 o enotni
obliki dovoljenj za prebivanje za državljane tretjih
držav (3), ki državam članicam omogoča tudi dodatno
pojasnitev, pod katerimi pogoji lahko oseba dela.

(3) UL L 157, 15.6.2002, str. 1.
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Državljanom tretjih držav, ki imajo veljavno potno listino
in modro karto EU, izdano v državi članici, ki v celoti
uporablja schengenski pravni red, bi bilo treba omogočiti
vstop na ozemlje druge države članice, ki v celoti
uporablja schengenski pravni red, in svobodno gibanje
na tem ozemlju za obdobje do treh mesecev v skladu
z Uredbo (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o
pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o
schengenskih mejah) (1) in členom 21 Konvencije o izva
janju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985
med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne
republike Nemčije in Francoske republike o postopni
odpravi kontrol na skupnih mejah.

Poklicno in geografsko mobilnost visokokvalificiranih
delavcev iz tretjih držav bi bilo treba priznati kot osnovni
mehanizem za izboljšanje učinkovitosti na trgu delovne
sile, preprečevanje pomanjkanja kvalificiranih delavcev in
izravnavo razvojnih neravnovesij v regijah. Poklicno
mobilnost visokokvalificiranih delavcev iz tretjih držav
bi bilo treba zaradi spoštovanja načela prednostne obrav
nave v Skupnosti in v izogib zlorabam sistema omejiti na
prvi dve leti zakonite zaposlitve v državi članici.

članice vstopajo neposredno iz tretje države, če zadevna
oseba zakonito prebiva kot imetnik veljavne modre karte
EU, vključno v obdobju začasne brezposelnosti, ter če
izpolnjuje pogoje, določene v nacionalni zakonodaji, da
je upravičena do zadevnih socialnovarstvenih dajatev.

Kljub temu ta direktiva imetniku modre karte EU ne bi
smela dodeliti več pravic, kot jih je že predvidenih v
obstoječi zakonodaji Skupnosti na področju socialne
varnosti za državljane tretjih držav, katerih položaj
ureja zakonodaja več kot ene države članice. Ta direktiva
tudi ne bi smela dodeljevati pravic v zvezi z razmerami
izven področja uporabe zakonodaje Skupnosti, na primer
v zvezi z družinskimi člani, ki prebivajo v tretji državi.

(19)

Poklicne kvalifikacije, ki jih je državljan tretjih držav
pridobil v drugi državi članici, bi bilo treba priznati na
enak način kot za državljane Unije. Kvalifikacije, pridob
ljene v tretji državi, pa bi bilo treba upoštevati v skladu z
Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z
dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifi
kacij (4).

(20)

Med prvim obdobjem zakonitega prebivanja visokokvali
ficiranega delavca iz tretje države bi bilo treba nadzoro
vati geografsko mobilnost znotraj Skupnosti, ki mora
temeljiti na povpraševanju. Predvideti bi bilo treba odsto
panja od Direktive Sveta 2003/109/ES z dne
25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav,
ki so rezidenti za daljši čas (5), da geografsko mobilni
visokokvalificirani delavci iz tretjih držav, ki še niso
pridobili statusa rezidenta za daljši čas ES iz navedene
direktive, niso postavljeni v slabši položaj ter da se spod
budita geografska in krožna migracija.

(21)

Treba bi bilo spodbujati in ohraniti mobilnost visokokva
lificiranih delavcev iz tretjih držav med Skupnostjo in
njihovimi državami izvora. Predvideti bi bilo treba odsto
panja od Direktive 2003/109/ES z namenom podaljšanja
obdobja odsotnosti z ozemlja Skupnosti, ki se pri
obdobju zakonitega in nepretrganega prebivanja, potreb
nega za pridobitev statusa rezidenta za daljši čas ES, ne
šteje kot prekinitev. Obdobja odsotnosti, daljša od tistih,
ki so predvidena v Direktivi 2003/109/ES, bi bilo treba
dovoliti tudi po tem, ko so visokokvalificirani delavci iz
tretjih držav pridobili status rezidenta za daljši čas ES, da
bi se spodbudila njihova krožna migracija.

Ta direktiva v celoti spoštuje enako obravnavo držav
ljanov držav članic in imetnikov modre karte EU glede
plače, če so v primerljivem položaju.

(17)

Enaka obravnava imetnikov modre karte EU ne zajema
ukrepov s področja poklicnega usposabljanja, ki so zajeti
v programih socialne pomoči.

(18)

Imetniki modre karte EU bi morali biti upravičeni do
enake obravnave glede socialne varnosti. Področja
socialne varnosti so opredeljena v Uredbi Sveta (EGS)
št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov
socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene
osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skup
nosti (2). Uredba Sveta (ES) št. 859/2003 z dne 14. maja
2003 o razširitvi določb Uredbe (EGS) št. 1408/71 in
Uredbe (EGS) št. 574/72 na državljane tretjih držav, za
katere navedene določbe ne veljajo le na podlagi njiho
vega državljanstva (3), razširja določbe Uredbe (EGS) št.
1408/71 na državljane tretjih držav, ki zakonito prebi
vajo v Skupnosti in so v čezmejnem položaju. Določbe o
enaki obravnavi glede socialne varnosti v tej direktivi
neposredno veljajo tudi za osebe, ki na ozemlje države

(1) UL L 105, 13.4.2006, str. 1.
(2) UL L 149, 5.7.1971, str. 2.
(3) UL L 124, 20.5.2003, str. 1.
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(4) UL L 255, 30.9.2005, str. 22.
(5) UL L 16, 23.1.2004, str. 44.

L 155/20

(22)
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Države članice bi se morale pri izvajanju te direktive
vzdržati politike aktivnega zaposlovanja iz držav v
razvoju v sektorjih, ki trpijo zaradi pomanjkanja osebja.
Politike etičnega kadrovanja in načela, ki veljajo za delo
dajalce iz javnega in zasebnega sektorja, bi bilo treba
razviti v ključnih sektorjih, na primer v zdravstvenem
sektorju, kot je poudarjeno v sklepih Sveta in držav
članic z dne 14. maja 2007 o Evropskem akcijskem
programu za odpravo velikega pomanjkanja zdravstvenih
delavcev v državah v razvoju (2007–2013), oziroma v
sektorju izobraževanja. Te bi bilo treba okrepiti z
razvojem in uporabo mehanizmov, smernic in drugih
orodij, po potrebi za spodbujanje krožne in začasne
migracije, ter drugih ukrepov, ki bi zmanjšali negativne
vplive na najmanjšo možno raven in čim bolj povečali
pozitivne vplive visokokvalificiranega priseljevanja na
države v razvoju, da bi se „beg možganov“ spremenil v
„vrnitev možganov“.

Ugodnejši pogoji za združitev družine in dostop do dela
za zakonce bi moral biti temeljni element te direktive,
katere namen je privabiti visokokvalificirane delavce
tretjih držav. Da bi ta cilj dosegli, bi bilo treba predvideti
posebna odstopanja od Direktive Sveta 2003/86/ES z
dne 22. septembra 2003 o pravici do združitve
družine (1). Odstopanje, vključeno v člen 15(3) te direk
tive, ne izključuje možnosti, da države članice za
družinske člane imetnika modre karte EU ohranijo ali
uvedejo integracijske pogoje in ukrepe, vključno z
učenjem jezika.

Predvideti bi bilo treba posebne določbe o poročanju, da
se spremlja izvajanje te direktive zato, da se opredelijo in
po možnosti preprečijo morebitni vplivi „bega
možganov“ v državah v razvoju, da bi se izognilo
„tratenju možganov“ (brain waste). Države članice bi
morale Komisiji vsako leto predložiti ustrezne podatke
v skladu z Uredbo (ES) št. 862/2007 Evropskega parla
menta in Sveta z dne 11. julija 2007 o statistikah Skup
nosti o selitvah in mednarodni zaščiti (2).
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navedenega člena ta direktiva ne prekoračuje okvirov, ki
so potrebni za doseganje navedenih ciljev.

(26)

Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva načela,
priznana še posebej v členu 6 Pogodbe o Evropski uniji,
in upoštevana v Listini Evropske unije o temeljnih
pravicah.

(27)

V skladu z odstavkom 34 Medinstitucionalnega spora
zuma Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o boljši
pripravi zakonodaje (3) se države članice spodbujajo, da
za svoje potrebe in v interesu Skupnosti izdelajo in javno
objavijo lastne tabele, ki naj, kolikor nazorno je to
mogoče, prikažejo korelacijo med direktivo in ukrepi za
prenos v nacionalno pravo.

(28)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Združe
nega kraljestva in Irske, ki je priložen Pogodbi o Evropski
uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in brez
poseganja v člen 4 navedenega protokola, ti dve državi
članici ne sodelujeta pri sprejetju te direktive, ki zato
zanju ni zavezujoča in se v njiju ne uporablja.

(29)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske,
ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o
ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri
sprejetju te direktive, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v
njej ne uporablja –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

POGLAVJE I
SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1
Vsebina
Namen te direktive je določiti:

(25)

Ker ciljev te direktive, to je vzpostavitve posebnega
postopka sprejema in sprejetja pogojev za vstop in prebi
vanje, ki veljajo za državljane tretjih držav za prebivanja
v državah članicah, daljša od treh mesecev za namene
visokokvalificirane zaposlitve in za njihove družinske
člane, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, še
posebej glede zagotavljanja mobilnost med državami
članicami, in ker te cilje lažje doseže Skupnost, Skupnost
lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti
iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz

(1) UL L 251, 3.10.2003, str. 12.
(2) UL L 199, 31.7.2007, str. 23.

(a) pogoje, ki veljajo za državljane tretjih držav kot imetnike
modre karte EU in njihove družinske člane za vstop na
ozemlje držav članic in prebivanje na tem ozemlju, ki je
daljše od treh mesecev, za namene visokokvalificirane zapo
slitve;

(b) pogoje za vstop in prebivanje za državljane tretjih držav in
njihove družinske člane iz točke (a) v državah članicah, ki
niso prva država članica.
(3) UL C 321, 31.12.2003, str. 1.
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Člen 2
Opredelitve pojmov

L 155/21

(i) „poklicne izkušnje“ pomeni dejansko in zakonito opravljanje
zadevnega poklica.

V tej direktivi:

(a) „državljan tretje države“ pomeni vsako osebo, ki ni državljan
Unije v smislu člena 17(1) Pogodbe;

(j) „reguliran poklic“ pomeni reguliran poklic, kot je opredeljen
v členu 3(1) (a) Direktive 2005/36/ES.

Člen 3
(b) „visokokvalificirana zaposlitev“ pomeni zaposlitev osebe, ki:

— je v zadevni državi članici zaščitena kot zaposlena oseba
v okviru nacionalne zakonodaje o zaposlovanju in/ali v
skladu z nacionalno prakso, ne glede na pravno
razmerje, za namen opravljanja dejanskega in učinkovi
tega dela za drugo osebo ali pod njenim vodstvom,

— prejme plačilo in

Področje uporabe
1.
Ta direktiva se uporablja za državljane tretjih držav, ki
zaprosijo za sprejem na ozemlje države članice za namen viso
kokvalificirane zaposlitve v skladu s pogoji te direktive.

2.

Ta direktiva se ne uporablja za državljane tretjih držav, ki:

(a) imajo pravico bivati v državi članici zaradi začasnega varstva
ali so zaprosili za dovolitev prebivanja na tej podlagi in
čakajo na odločitev o njihovem statusu;

— ima zahtevana ustrezna in posebna znanja, potrjena z
visokimi poklicnimi kvalifikacijami;

(c) „modra karta EU“ pomeni dovoljenje z nazivom „modra
karta EU“, ki imetniku omogoča, da v skladu s pogoji te
direktive prebiva in dela na ozemlju države članice;

(d) „prva država članica“ pomeni državo članico, ki je držav
ljanu tretje države prva izdala „modro karto EU“;

(e) „druga država članica“ pomeni vsako državo članico, ki ni
prva država članica;

(b) uživajo mednarodno zaščito v skladu z Direktivo Sveta
2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardih
glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih
držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status
begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje medna
rodno zaščito, in o vsebini te zaščite (1) ali so zaprosili za
mednarodno zaščito v skladu z navedeno direktivo, o
njihovi vlogi pa še ni bilo dokončno odločeno;

(c) uživajo zaščito v skladu z nacionalno zakonodajo, medna
rodnimi obveznostmi ali prakso države članice ali so zapr
osili za zaščito v skladu z nacionalno zakonodajo, medna
rodnimi obveznostmi ali prakso držav članic, o njihovi vlogi
pa še ni bilo dokončno odločeno;

(f) „družinski člani“ pomeni državljane tretjih držav, kot so
opredeljeni v členu 4(1) Direktive 2003/86/ES;

(g) „visoke poklicne kvalifikacije“ pomeni kvalifikacije, potrjene
z dokazilom o visokošolski izobrazbi ali, z odstopanjem,
kadar je predvideno v nacionalni zakonodaji, izkazane z
najmanj petimi leti poklicnih izkušenj, primerljivih z viso
košolsko izobrazbo in ki ustrezajo poklicu ali sektorju,
določenemu v pogodbi o zaposlitvi ali zavezujoči ponudbi
za zaposlitev;

(h) „visokošolska izobrazba“ pomeni vsako diplomo, spričevalo
ali drugo dokazilo, ki ga je izdal pristojni organ in ki potr
juje uspešen zaključek posrednješolskega visokošolskega
programa, namreč celoto tečajev, ki jih zagotavlja izobraže
valna ustanova, ki jo država, v kateri ima izobraževalna
ustanova sedež, priznava kot visokošolsko ustanovo. Za
namene te direktive se visokošolska kvalifikacija upošteva
pod pogojem, da je študijski program, s katerim se le-ta
pridobi, trajal najmanj tri leta;

(d) zaprosijo za prebivanje v državi članici kot raziskovalci v
smislu Direktive 2005/71/ES zaradi izvedbe raziskovalnega
projekta;

(e) so družinski člani državljanov Unije in so uveljavili ali
uveljavljajo svojo pravico do prostega gibanja v Skupnosti
v skladu z Direktivo 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o
pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do
prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic (2);

(f) imajo v državi članici status rezidenta za daljši čas v skladu
z Direktivo 2003/109/ES in uveljavljajo svojo pravico do
prebivanja v drugi državi članici zaradi opravljanja gospo
darske dejavnosti kot zaposlena ali samozaposlena oseba;
(1) UL L 304, 30.9.2004, str. 12.
(2) UL L 158, 30.4.2004, str. 77.
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(g) vstopijo v državo članico v skladu z zavezami iz medna
rodnega sporazuma, ki omogoča vstop in začasno prebi
vanje določenim kategorijam fizičnih oseb zaradi trgovine
in naložb;
(h) so bili sprejeti na ozemlje države članice kot sezonski
delavci;
(i) katerih izgon je bil odložen zaradi dejanskih ali pravnih
razlogov;
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(a) člen 5(3) pri uporabi člena 18;

(b) členi 11, drugi stavek člena 12(1), 12(2), 13, 14, 15 in
16(4).

POGLAVJE II
POGOJI ZA SPREJEM

Člen 5
Merila za sprejem

(j) ki so zajeti v Direktivi 96/71/ES z dne 16. decembra 1996
o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (1),
dokler so napoteni na ozemlje zadevne države članice.

1.
Brez poseganja v člen 10(1) državljan tretje države, ki
zaprosi za modro karto EU pod pogoji te direktive:

Ta direktiva se prav tako ne uporablja za državljane tretjih in
njihove družinske člane ne glede na njihovo državljanstvo, ki
imajo v skladu s pogodbami med Skupnostjo in njenimi drža
vami članicami ter temi tretjimi državami pravico do prostega
gibanja, ki je enakovredna pravici državljanov Unije.

(a) predloži veljavno pogodbo o zaposlitvi, kakor to določa
nacionalna zakonodaja, ali zavezujočo ponudbo za visoko
kvalificirano zaposlitev za obdobje najmanj enega leta v
zadevni državi članici;

3.
Ta direktiva ne posega v kateri koli sporazum med Skup
nostjo in/ali njenimi državami članicami na eni strani ter eno ali
več tretjimi državami na drugi, v katerem so navedeni poklici, ki
naj jih ta direktiva ne zajema, da se zagotovi etično zaposlo
vanje v sektorjih, ki trpijo zaradi pomanjkanja osebja, na način,
da se zaščitijo človeški viri v državah v razvoju, ki so podpisnice
teh sporazumov.

(b) predloži potrdilo, da izpolnjuje pogoje, določene v skladu z
nacionalno zakonodajo za državljane Unije, za opravljanje
reguliranega poklica, opredeljenega v pogodbi o zaposlitvi
ali zavezujoči ponudbi za zaposlitev, kakor to določa nacio
nalna zakonodaja;

4.
Ta direktiva ne posega v pravico držav članic, da izdajajo
druga dovoljenja za prebivanje, ki niso modra karta EU, za
kateri koli namen zaposlitve. Takšna dovoljenja za prebivanje
ne dajejo pravice do prebivanja v drugi državi članici, kot je
predvideno v tej direktivi.

(c) za neregulirane poklice predloži dokumentacijo, ki potrjuje
ustrezne visoke poklicne kvalifikacije v poklicni dejavnosti
ali sektorju, opredeljenem v pogodbi o zaposlitvi ali zavez
ujoči ponudbi za zaposlitev, kakor to določa nacionalna
zakonodaja;

Člen 4
Ugodnejše določbe
1.
Ta direktiva se uporablja brez poseganja v ugodnejše
določbe:
(a) zakonodaje Skupnosti, vključno z dvostranskimi in večstran
skimi sporazumi, sklenjenimi med Skupnostjo ali Skup
nostjo in njenimi državami članicami ter eno ali več tretjimi
državami;
(b) dvostranskih ali večstranskih sporazumov, sklenjenih med
eno ali več državami članicami in eno ali več tretjimi drža
vami.
2.
Ta direktiva ne posega v pravico držav članic, da spre
jmejo ali ohranijo ugodnejšo ureditev za osebe, za katere se
uporablja, glede naslednjih določb te direktive:
(1) UL L 18, 21.1.1997, str. 1.

(d) predloži veljavno potno listino, kakor to določa nacionalna
zakonodaja, prošnjo za vizum ali vizum, če je potreben, ter
po potrebi dokazilo o veljavnem dovoljenju za prebivanje
ali nacionalnem vizumu za dolgoročno prebivanje. Države
članice lahko zahtevajo, da je potna listina veljavna toliko
časa, da zajema najmanj začetno trajanje dovoljenja za
prebivanje;

(e) predloži dokazilo o zdravstvenem zavarovanju oziroma če
je tako določeno v nacionalni zakonodaji, zaprosilo za
zdravstveno zavarovanje za vsa tveganja, za katera so
običajno zavarovani državljani zadevne države članice, za
obdobje, v katerem takšno zdravstveno zavarovanje in
ustrezna upravičenost do storitev nista zagotovljena s
pogodbo o zaposlitvi ali na njeni podlagi;

(f) ne predstavlja nevarnosti za javni red, javno varnost ali
javno zdravje.
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2.
Države članice lahko od prosilca zahtevajo, da navede svoj
naslov na ozemlju zadevne države članice.

3.
Poleg pogojev iz odstavka 1, bruto letna plača, ki izhaja iz
mesečne ali letne plače, opredeljene v pogodbi o zaposlitvi ali
zavezujoči ponudbi za zaposlitev, ne sme biti nižja od ustre
znega plačnega praga, ki ga za ta namen določijo in objavijo
države članice in predstavlja vsaj 1,5-kratnik povprečne bruto
letne plače v zadevni državi članici.

4.
Države članice lahko pri izvajanju odstavka 3 zahtevajo,
da so izpolnjeni vsi pogoji iz veljavnih zakonov, kolektivnih
pogodb ali praks v ustreznih poklicnih panogah za visokokva
lificirano zaposlitev.
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3.
Modro karto EU izdajo pristojni organi države članice v
enotni obliki, določeni v Uredbi (ES) št. 1030/2002. V skladu s
točko (a) 7.5–9 iz Priloge k navedeni uredbi države članice v
modri karti EU ustrezno določijo pogoje za dostop do trga
delovne sile, kot je določeno v členu 12(1) te direktive. V
rubriko „vrsta dovoljenja“ v dovoljenju za prebivanje države
članice vpišejo „modra karta EU“.

4.
V obdobju veljavnosti modre karte EU je njen imetnik
upravičen do:

(a) vstopa, ponovnega vstopa in prebivanja na ozemlju države
članice, ki izda modro karto EU;

(b) pravic, ki so podeljene s to direktivo.
5.
Z odstopanjem od odstavka 3 in za zaposlitev v poklicih,
v katerih obstaja posebna potreba po delavcih iz tretjih držav in
ki pripadajo glavnima skupinama 1 in 2 ISCO, je plačni prag
lahko določen v višini vsaj 1,2-kratnika povprečne bruto letne
plače v zadevni državi članici. V tem primeru zadevna država
članica vsako leto Komisiji sporoči seznam poklicev, za katere je
uvedla odstopanje.

6.
Ta člen ne posega v veljavne kolektivne pogodbe ali
prakse na zadevnih poklicnih področjih za visokokvalificirane
zaposlitve.

Člen 6
Obseg sprejema
Ta direktiva ne vpliva na pravico držav članic do določitve
obsega sprejema državljanov tretjih držav, ki vstopajo na
njeno ozemlje za namene visokokvalificirane zaposlitve.

POGLAVJE III
MODRA KARTA EU, POSTOPEK IN PREGLEDNOST

Člen 7
Modra karta EU
1.
Modra karta EU se izda državljanu tretje države, ki je
zanjo zaprosil in izpolnjuje zahteve iz člena 5 ter o kateri so
pristojni organi sprejeli pozitivno odločitev v skladu s členom 8.

Zadevna država članica nudi državljanu tretje države vse
potrebno za pridobitev potrebnih vizumov.

2.
Država članica določi standardno obdobje veljavnosti
modre karte EU, ki bo od enega do štirih let. Če pogodba o
zaposlitvi zajema krajše obdobje, se modra karta EU izda ali
podaljša za obdobje trajanja pogodbe o zaposlitvi in dodatne tri
mesece.

Člen 8
Razlogi za zavrnitev
1.
Države članice zavrnejo vlogo za modro karto EU, kadar
prosilec ne izpolnjuje pogojev iz člena 5 ali kadar je bila pred
ložena dokumentacija pridobljena na goljufiv način oziroma je
bila ponarejena ali prirejena.

2.
Države članice lahko pred sprejetjem odločitve o vlogi za
modro karto EU in kadar obravnavajo podaljšanja ali odobritve
v skladu s členom 12(1) in (2) v času prvih dveh let zakonite
zaposlitve imetnika modre karte EU preučijo razmere na svojem
trgu delovne sile in uporabijo svoje nacionalne postopke za
zahteve za zasedbo prostega delovnega mesta.

Države članice lahko preverijo, ali zadevnega prostega delov
nega mesta ne more zasesti delovna sila iz države članice ali
Skupnosti, državljani tretjih držav, ki zakonito prebivajo v tej
državi članici in so že del njenega trga delovne sile v skladu z
zakonodajo Skupnosti ali nacionalno zakonodajo, ali rezidenti
za daljši čas ES, ki se želijo v to državo članico preseliti zaradi
visokokvalificirane zaposlitve v skladu s poglavjem III Direktive
2003/109/ES.

3.
Vloga za modro karto EU je lahko nesprejemljiva tudi iz
razlogov iz člena 6.

4.
Države članice lahko zavrnejo vlogo za modro karto EU,
da bi zagotovile etično zaposlovanje v sektorjih, kjer v državah
izvora primanjkuje usposobljenih delavcev.

5.
Države članice lahko zavrnejo vlogo za modro karto EU,
če je bil delodajalec kaznovan v skladu z nacionalno zakono
dajo zaradi neprijavljenega dela in/ali nezakonitega zaposlo
vanja.
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Člen 9
Odvzem ali zavrnitev podaljšanja modre karte EU
1.
Države članice odvzamejo ali zavrnejo podaljšanje modre
karte EU, izdane na podlagi te direktive, v naslednjih primerih:

(a) če je bila pridobljena na goljufiv način oziroma je bila
ponarejena ali prirejena;

(b) če se izkaže, da imetnik ni izpolnjeval ali ne izpolnjuje več
pogojev za vstop in prebivanje iz te direktive ali da v državi
prebiva v nasprotju z namenom, za katerega je bil sprejet;

(c) če imetnik ni spoštoval omejitev iz člena 12(1) in (2) ter
člena 13.

2.
Neobveščanje v skladu z drugim pododstavkom člena
12(2) in členom 13(4) ne velja za zadosten razlog za odvzem
ali zavrnitev podaljšanja modre karte EU, če imetnik lahko
dokaže, da pristojni organi njegovega obvestila niso prejeli
zaradi razlogov, na katere imetnik ni mogel vplivati.
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2.
Vloga se obravnava in preuči bodisi, če zadevni državljan
tretje države prebiva izven ozemlja države članice, v katero želi
vstopiti, ali če kot imetnik veljavnega dovoljenja za prebivanje
ali nacionalnega vizuma za dolgoročno prebivanje že zakonito
prebiva v tej državi članici.

3.
Z odstopanjem od odstavka 2 lahko države članice v
skladu s svojo nacionalno zakonodajo sprejmejo vlogo, ki je
predložena, ko zadevni državljan tretje države nima veljavnega
dovoljenja za prebivanje, vendar je zakonito prisoten na njenem
ozemlju.

4.
Z odstopanjem od odstavka 2 lahko države članice dolo
čijo, da se vloga lahko predloži izključno zunaj njenega ozemlja
le, če so takšne omejitve – bodisi za vse državljane tretjih držav
ali za posebne kategorije državljanov tretjih držav – že določene
v obstoječi nacionalni zakonodaji v času sprejetja te direktive.

Člen 11
Postopkovna jamstva

3.
Države članice lahko odvzamejo ali zavrnejo podaljšanje
modre karte EU, izdane na podlagi te direktive, v naslednjih
primerih:

1.
Pristojni organi držav članic sprejmejo odločitev o popolni
vlogi za modro karto EU in o tem čim prej in najpozneje v 90
dneh po tem, ko je bila vloga vložena, uradno pisno obvestijo
prosilca v skladu s postopki uradnega obveščanja iz nacionalne
zakonodaje zadevne države članice.

(a) zaradi razlogov javnega reda, javne varnosti ali javnega
zdravja;

(b) kadar imetnik modre karte EU nima zadostnih sredstev za
lastno vzdrževanje in po potrebi vzdrževanje svojih družin
skih članov, ne da bi koristil sistem socialne pomoči
zadevne države članice. Države članice ta sredstva ocenijo
glede na njihovo naravo in rednost, upoštevajo pa lahko
tudi raven minimalne nacionalne plače, pokojnine in število
družinskih članov zadevne osebe. Te ocene ne izvedejo med
obdobjem brezposelnosti iz člena 13;

(c) če zadevna oseba ni sporočila svojega naslova;

(d) če imetnik modre karte EU zaprosi za socialno pomoč, če
ga je država članica o tem vnaprej ustrezno pisno obvestila.

Člen 10
Prošnja za sprejem
1.
Države članice določijo, ali vlogo za pridobitev modre
karte EU vloži državljan tretje države in/ali njegov delodajalec.

Z nacionalno zakonodajo zadevne države članice se določijo vse
posledice v primeru, da se do konca obdobja, predvidenega v
prvem pododstavku, ne sprejme nobena odločitev.

2.
Kadar so informacije ali dokumenti, predloženi v vlogi,
pomanjkljivi, pristojni organi prosilca uradno obvestijo o
dodatnih zahtevanih informacijah in določijo razumen rok za
njihovo predložitev. Obdobje iz odstavka 1 se prekine, dokler
organi ne prejmejo dodatnih zahtevanih informacij ali doku
mentov. Vloga se lahko zavrne, če dodatne informacije ali doku
menti niso predloženi v roku.

3.
O vsaki odločitvi o zavrnitvi vloge za izdajo modre karte
EU, odločitvi o nepodaljšanju ali odvzemu modre karte EU se
uradno pisno obvesti zadevnega državljana tretje države in po
potrebi njegovega delodajalca v skladu s postopki uradnega
obveščanja po ustrezni nacionalni zakonodaji; vsako takšno
odločitev je mogoče pravno izpodbijati v zadevni državi članici,
v skladu z nacionalno zakonodajo. V uradnem obvestilu so
navedeni razlogi za odločitev, možna pravna sredstva in rok
za ukrepanje.
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POGLAVJE IV
PRAVICE
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2.
Imetnik modre karte EU v obdobju iz odstavka 1 lahko
išče zaposlitev ali se zaposli v skladu s pogoji iz člena 12.

Člen 12
Dostop do trga delovne sile
1.
V prvih dveh letih zakonite zaposlitve imetnika modre
karte EU v zadevni državi članici se dostop do trga delovne
sile za zadevno osebo omeji na opravljanje plačanih zaposlit
venih dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem iz člena 5.
Po teh prvih dveh letih lahko države članice zadevni osebi
odobrijo enako obravnavo kot za državljane, kar zadeva dostop
do visokokvalificirane zaposlitve.

2.
Menjava delodajalca v prvih dveh letih zakonite zaposlitve
v zadevni državi članici imetnika modre karte EU je možna s
predhodno pisno odobrijo pristojnih organov države članice
prebivanja v skladu z nacionalnimi postopki in v rokih iz
člena 11(1). Spremembe, ki vplivajo na pogoje za sprejem, je
treba vnaprej sporočiti ali, če tako določa nacionalna zakono
daja, vnaprej odobriti.

Po poteku prvih dveh let, kadar država članica ne izkoristi
možnosti iz odstavka 1 v zvezi z enako obravnavo, zadevna
oseba v skladu z nacionalnimi postopki sporoči spremembe, ki
vplivajo na pogoje iz člena 5, organom države članice prebi
vanja.

3.
Država članica lahko ohrani omejitve glede dostopa do
zaposlitve, kadar takšne zaposlitvene dejavnosti pomenijo
občasno udeležbo pri izvajanju javnih pooblastil in pristojnost
za zaščito splošnih interesov države in ko so te dejavnosti v
skladu z obstoječo nacionalno zakonodajo ali zakonodajo Skup
nosti pridržane za njene državljane.

4.
Država članica lahko ohrani omejitve glede dostopa do
zaposlitvenih dejavnosti v primerih, kadar so te dejavnosti v
skladu z obstoječo nacionalno zakonodajo ali zakonodajo Skup
nosti pridržane za njene državljane, državljane Unije ali držav
EGP.

5.
Ta člen se uporablja brez poseganja v načelo prednostne
obravnave v Skupnosti, kot je navedeno v ustreznih določbah
Aktov o pristopu iz 2003 in 2005, zlasti v zvezi s pravicami
državljanov zadevnih držav članic do dostopa do trga delovne
sile.

3.
Države članice imetniku modre karte EU dovolijo, da
ostane na njihovem ozemlju, dokler se ne odobri ali zavrne
potrebna odobritev na podlagi člena 12(2). Z obvestilom iz
člena 12(2) se obdobje brezposelnosti samodejno prekine.

4.
Imetnik modre karte EU pristojne organe države članice
prebivanja v skladu z ustreznimi nacionalnimi postopki obvesti
o začetku obdobja brezposelnosti.

Člen 14
Enaka obravnava
1.
Imetniki modre karte EU so upravičeni do enake obrav
nave kot državljani države članice, ki je izdala modro karto,
glede:

(a) delovnih pogojev, vključno s plačo in odpovedjo, ter zdrav
stvenih in varnostnih zahtev na delovnem mestu;

(b) svobode združevanja, pripadnosti in članstva v organizaciji,
ki zastopa delavce ali delodajalce, ali članstva v kateri koli
organizaciji, katere člani opravljajo poseben poklic, vključno
s ugodnostmi, ki jih nudijo te organizacije, brez poseganja v
nacionalne predpise o javnem redu in javni varnosti;

(c) izobraževanja in poklicnega usposabljanja;

(d) priznavanja diplom, spričeval in drugih poklicnih kvalifikacij
v skladu z ustreznimi nacionalnimi postopki;

(e) določb nacionalne zakonodaje glede področij socialne
varnosti, kakor so opredeljena v Uredbi (EGS) št.
1408/71. V skladu s tem veljajo posebne določbe iz Priloge
k Uredbi (ES) št. 859/2003;

(f) plačila na prihodek vezane pridobljene obvezne pokojnine v
primeru starosti, in sicer po stopnji, ki velja na podlagi
zakonodaje države dolžnice ali držav članic dolžnic pri
selitvi v tretjo državo, in sicer brez poseganja v obstoječe
dvostranske sporazume;

Začasna brezposelnost

(g) dostopa do blaga in storitev ter dobave blaga in opravljanja
storitev, ki so na voljo javnosti, vključno s postopki za
pridobitev nastanitve ter informacijami in storitvami sveto
vanja, ki jo nudijo službe za zaposlovanje;

1.
Brezposelnost sama po sebi ni razlog za odvzem modre
karte EU, razen če obdobje brezposelnosti presega tri zaporedne
mesece ali če oseba v obdobju veljavnosti modre karte EU več
kot enkrat ostane brez zaposlitve.

(h) prostega dostopa do celotnega ozemlja zadevne države
članice v mejah, ki jih določa nacionalna zakonodaja.

Člen 13
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2.
Zadevne države članice lahko v zvezi s točkami (c) in (g)
odstavka 1 omejijo enako obravnavo glede štipendij in posojil
za študij in vzdrževanje ter drugih štipendij in posojil v zvezi s
srednješolskim in visokošolskim izobraževanjem ter poklicnim
usposabljanjem, pa tudi glede postopkov za pridobitev nasta
nitve.

V zvezi s točko (c) odstavka 1:
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5.
Z odstopanjem od člena 13(2) in (3) Direktive
2003/86/ES je trajanje veljavnosti dovoljenj za prebivanje
družinskih članov enako kot trajanje veljavnosti dovoljenja za
prebivanje, izdanega imetniku modre karte EU, če to dovoljuje
obdobje veljavnosti njihovih potnih listin.

6.
Z odstopanjem od drugega stavka člena 14(2) Direktive
2003/86/ES države članice za dostop do trga delovne sile ne
uporabljajo nikakršne časovne omejitve.

(a) se za dostop do univerze in posrednješolskega izobraževanja
lahko zahtevajo posebni predpogoji v skladu z nacionalno
zakonodajo;

Ta odstavek se uporablja od 19. decembra 2011.

(b) lahko zadevna država članica omeji enako obravnavo na
primere, ko je stalno ali običajno prebivališče imetnika
modre karte EU ali družinskega člana, za katerega terja
koristi, na njenem ozemlju.

7.
Z odstopanjem od člena 15(1) Direktive 2003/86/ES za
namene izračuna petih let prebivanja, ki se zahtevajo za prido
bitev nevezanega dovoljenja za prebivanje, se lahko sešteje
prebivanje v različnih državah članicah.

Odstavek (1)(g) ne vpliva na svobodo sklepanja pogodb v skladu
z zakonodajo Skupnosti in nacionalno zakonodajo.

3.
Pravica do enake obravnave, kot je določena v odstavku 1,
ne posega v pravico države članice, da v skladu s členom 9
odvzame modro karto EU ali zavrne njeno podaljšanje.

4.
Če se imetnik modre karte EU preseli v drugo državo
članico v skladu s členom 18, pozitivna odločitev o izdaji
modre karte EU pa še ni bila sprejeta, lahko države članice
omejijo enako obravnavo na področjih iz odstavka 1, z izjemo
točk (b) in (d). Če v tem obdobju države članice prosilcu dovo
lijo zaposlitev, se odobri enaka obravnava z državljani druge
države članice na vseh področjih iz odstavka 1.

Člen 15
Družinski člani
1.
Direktiva 2003/86/ES se uporablja z odstopanji, določe
nimi v tem členu.

2.
Z odstopanjem od člena 3(1) in člena 8 Direktive
2003/86/ES združitev družine ni odvisna od zahteve, da ima
imetnik modre karte EU realne možnosti za pridobitev pravice
do stalnega prebivanja in minimalno obdobje prebivanja.

3.
Z odstopanjem od zadnjega pododstavka člena 4(1) in
člena 7(2) Direktive 2003/86/ES se integracijski pogoji in ukrepi
iz teh členov lahko uporabljajo samo po tem, ko se zadevnim
osebam odobri združitev družine.

4.
Z odstopanjem od prvega pododstavka člena 5(4) Direk
tive 2003/86/ES se dovoljenja za prebivanje za družinske člane
odobrijo najpozneje v šestih mesecih od datuma vložitve vloge,
če so izpolnjeni pogoji za združitev družine.

8.
Če države članice uporabijo možnost iz odstavka 7, se
smiselno uporabljajo določbe iz člena 16 te direktive o sešte
vanju obdobij prebivanja imetnika modre karte EU v različnih
državah članicah.

Člen 16
Status rezidenta za daljši čas ESza imetnike modre karte
EU
1.
Direktiva 2003/109/ES se uporablja z odstopanji, določe
nimi v tem členu.

2.
Z odstopanjem od člena 4(1) Direktive 2003/109/ES je
imetniku modre karte EU, ki je izkoristil možnost iz člena 18
te direktive, dovoljeno seštevanje obdobij prebivanja v različnih
državah članicah, da se izpolnijo zahteve v zvezi z dolžino
prebivanja, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) pet let zakonitega in nepretrganega prebivanja kot imetnik
modre karte EU na ozemlju Skupnosti, in

(b) zakonito in nepretrgano prebivanje dve leti tik pred pred
ložitvijo ustrezne vloge kot imetnik modre karte EU na
ozemlju države članice, v kateri je bila vloga za pridobitev
dovoljenja za prebivanje rezidenta za daljši čas ES vložena.

3.
Za izračun obdobja zakonitega in nepretrganega prebi
vanja v Skupnosti in z odstopanjem od prvega pododstavka
člena 4(3) Direktive 2003/109/ES obdobja odsotnosti z ozemlja
Skupnosti ne prekinejo obdobja iz odstavka 2(a) tega člena, če
so krajša od 12 zaporednih mesecev in ne presegajo skupno 18
mesecev v obdobju iz odstavka 2(a) tega člena. Ta odstavek se
uporablja tudi v primerih, ko imetnik modre karte EU ni izko
ristil možnosti iz člena 18.
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4.
Z odstopanjem od člena 9(1)(c) Direktive 2003/109/ES
države članice podaljšajo obdobje odsotnosti z ozemlja Skup
nosti do 24 zaporednih mesecev, ki je dovoljeno rezidentu za
daljši čas ES – imetniku dovoljenja za prebivanje za daljši čas, z
opombo iz člena 17(2) te direktive, in njegovim družinskim
članom, ki jim je bil dodeljen status rezidenta za daljši čas ES.

5.
Odstopanja od Direktive 2003/109/ES iz odstavkov 3 in 4
tega člena se lahko omejijo na primere, ko lahko zadevni držav
ljan tretje države predloži dokazila, da je bil odsoten z ozemlja
Skupnosti bodisi zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti kot
zaposlena ali samozaposlena oseba bodisi zaradi opravljanja
prostovoljnega dela ali študija v svoji državi izvora.

6.
Člena 14 (1)(f) in 15 se po potrebi še naprej uporabljata
za imetnike dovoljenja za prebivanje za daljši čas, z opombo iz
člena 17(2), potem ko je imetnik modre karte EU postal rezi
dent za daljši čas ES.

Člen 17
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3.
Vloga se pristojnim organom druge države članice lahko
predloži tudi, ko imetnik modre karte EU še vedno prebiva na
ozemlju prve države članice.

4.
Druga država članica obravnava vlogo v skladu s postopki
iz člena 11 ter prosilca in prvo državo članico pisno obvesti o
odločitvi, da:

(a) izda modro karto EU in prosilcu dovoli prebivati na njenem
ozemlju zaradi visokokvalificirane zaposlitve, kadar so
pogoji iz tega člena izpolnjeni in pod pogoji, določenimi
v členih 7 do 14, ali

(b) zavrne izdajo modre karte EU ter od prosilca in njegovih
družinskih članov zahteva, da skladno s postopki, predvide
nimi z nacionalno zakonodajo, vključno s postopki za
odstranitev, zapustijo njeno ozemlje, kadar pogoji iz tega
člena niso izpolnjeni. Prva država članica brez formalnosti
nemudoma ponovno sprejme imetnika modre karte EU in
njegove družinske člane. To velja tudi v primerih, ko veljav
nost modre karte EU, ki jo je izdala prva država članica,
poteče ali če je bila odvzeta med obravnavanjem vloge.
Člen 13 se uporablja po ponovnem sprejemu.

Dovoljenje za prebivanje za daljši čas
1.
Imetnikom modre karte EU, ki izpolnjujejo pogoje iz
člena 16 te direktive za pridobitev statusa rezidenta za daljši
čas ES, se izda dovoljenje za prebivanje v skladu s členom
1(2)(a) Uredbe (ES) št. 1030/2002.

2.
V dovoljenju za prebivanje iz odstavka 1 tega člena v
rubriki „opombe“ države članice vnesejo „nekdanji imetnik
modre karte EU“.

POGLAVJE V
PREBIVANJE V DRUGIH DRŽAVAH ČLANICAH

Člen 18

5.
Če veljavnost modre karte EU, ki jo je izdala prva država
članica, med postopkom poteče, lahko države članice, če tako
zahteva nacionalna zakonodaja, izdajo začasna nacionalna
dovoljenja za prebivanje ali enakovredna dovoljenja, ki prosilcu
omogočajo nadaljevanje zakonitega prebivanja na njenem
ozemlju, dokler pristojni organi ne sprejmejo odločitve o vlogi.

6.
Prosilec in/ali njegov delodajalec je lahko odgovoren za
stroške, povezane z vrnitvijo in ponovnim sprejemom imetnika
modre karte EU in njegovih družinskih članov, po potrebi
vključno s stroški, ki so se krili iz javnih sredstev v skladu z
odstavkom 4(b).

7.
Pri uporabi tega člena lahko države članice še naprej
uporabljajo obseg sprejema iz člena 6.

Pogoji
1.
Po 18 mesecih zakonitega prebivanja v prvi državi članici
kot imetnik modre karte EU se lahko zadevna oseba in njeni
družinski člani selijo v drugo državo članico, ki ni prva država
članica, z namenom visokokvalificirane zaposlitve pod pogoji iz
tega člena.

2.
Imetnik modre karte EU in/ali njegov delodajalec čim prej
in najpozneje en mesec po vstopu na ozemlje druge države
članice pristojnemu organu te države članice predloži vlogo
za modro karto EU in vso dokumentacijo, ki dokazuje, da
izpolnjuje pogoje iz člena 5 za drugo državo članico. Druga
država članica se lahko v skladu z nacionalno zakonodajo
odloči, da prosilcu ne bo dovolila zaposlitve, dokler njen
pristojni organ ne sprejme pozitivne odločitve.

8.
Ko imetnik modre karte EU in, kjer je to ustrezno, njegovi
družinski člani drugič izkoristijo možnost selitve v druge države
članice pod pogoji iz tega poglavja, se kot „prva država članica“
razume tiste države članice, od koder se zadevna oseba preseli,
kot „druga država članica“ pa država članica, kjer zaprosi za
prebivanje.

Člen 19
Prebivanje v drugi državi članiciza družinske člane
1.
Če se imetnik modre karte EU preseli v drugo državo
članico v skladu z določbami iz člena 18 in če si je družino
ustvaril že v prvi državi članici, imajo člani njegove družine
pravico, da ga spremljajo ali se mu pridružijo.
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2.
Zadevni družinski člani ali v skladu z nacionalno zakono
dajo imetnik modre karte EU najpozneje en mesec po vstopu na
ozemlje druge države članice pristojnim organom te države
članice predložijo vlogo za dovoljenje za prebivanje družinskega
člana.

Če veljavnost dovoljenja za prebivanje družinskega člana, ki ga
je izdala prva država članica, med postopkom poteče ali imet
niku ne omogoča več zakonitega prebivanja na ozemlju druge
države članice, države članice osebi dovolijo, da ostane na
njihovem ozemlju, po potrebi z izdajo začasnega nacionalnega
dovoljenja za prebivanje ali enakovrednega dovoljenja, ki
prosilcu omogoča, da zakonito prebiva na njenem ozemlju z
imetnikom modre karte EU, dokler pristojni organi druge
države članice ne sprejmejo odločitve o prosilcu.

3.
Druga država članica lahko od zadevnih družinskih članov
zahteva, da z vlogo za dovoljenje za prebivanje predložijo:

(a) svoje dovoljenje za prebivanje v prvi državi članici in
veljavno potno listino ali overjene kopije teh dokumentov
ter vizum, če se ta zahteva;

18.6.2009

POGLAVJE VI
KONČNE DOLOČBE

Člen 20
Izvedbeni ukrepi
1.
Države članice Komisijo in druge države članice obvestijo
o tem, ali so sprejeti zakonodajni ali drugi ukrepi na podlagi
določb členov 6, 8(2) in 18(6).

Tiste države članice, ki uporabijo določbe člena 8(4), sporočijo
Komisiji in drugim državam članicam ustrezno utemeljeno
odločitev z navedbo zadevnih držav in sektorjev.

2.
Države članice vsako leto in prvič najpozneje do 19. junija
2013 v skladu z Uredbo (ES) št. 862/2007 sporočijo Komisiji
statistične podatke o številu državljanov tretjih držav, ki jim je
bila v preteklem koledarskem letu odobrena modra karta EU in,
če je mogoče, podaljšana ali odvzeta modra karta EU, ter nave
dejo njihovo državljanstvo, in, če je to mogoče, poklic. Na isti
način sporočijo tudi statistične podatke o sprejetih družinskih
članih, razen podatke o njihovem poklicu. Informacije o imet
nikih modre karte EU in njihovih družinskih članih, sprejetih v
skladu s členi členov 18, 19 in 20, vključujejo tudi navedbo
države članice predhodnega prebivanja, kolikor je to mogoče.

(b) dokazila, da so prebivali kot družinski člani imetnika modre
karte EU v prvi državi članici;

(c) dokazila, da imajo sklenjeno zdravstveno zavarovanje, ki
krije vsa tveganja v drugi državi članici, ali da ima imetnik
modre karte EU takšno zavarovanje sklenjeno zanje.

3.
Za izvajanje člena 5(3) in po potrebi člena 5(5) se navede
sklic na podatke Komisije (Eurostat) in po potrebi na nacionalne
podatke.

Člen 21
4.
Druga država članica lahko zahteva, da imetnik modre
karte EU predloži dokazila o tem, da ima imetnik:

(a) nastanitev, ki se šteje kot normalno za primerljivo družino v
enaki regiji in ki ustreza splošnim zdravstvenim in
varnostnim merilom, ki veljajo v tej državi članici;

(b) stalna in redna sredstva, ki zadoščajo za vzdrževanje njega
in njegovih družinskih članov, ne da bi potreboval socialno
pomoč te države članice. Države članice ta sredstva ocenijo
glede na njihovo naravo in rednost, upoštevajo pa lahko
tudi raven minimalne nacionalne plače, pokojnine in število
družinskih članov.

Poročila
Komisija vsake tri leta in prvič najpozneje 19. junija 2014
poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi te direktive
v državah članicah, kjer zlasti oceni učinek členov 3(4), 5 in 18,
ter predlaga morebitne potrebne spremembe.

Komisija predvsem oceni ustreznost plačnega praga iz člena 5
in predvidenih odstopanj iz navedenega člena, ob tem pa med
drugim upošteva raznolikost gospodarskih, sektorskih in
geografskih razmer v državah članicah.

Člen 22
Kontaktne točke

Odstopanja iz člena 15 se še naprej uporabljajo smiselno.

1.
Države članice imenujejo kontaktne točke, pristojne za
prejemanje in pošiljanje informacij iz členov 16, 18 in 20.

6.
Kadar si imetnik modre karte EU družine ni ustvaril v prvi
državi članici, se uporablja člen 15.

2.
Države članice zagotovijo ustrezno sodelovanje pri izme
njavi informacij in dokumentacije iz odstavka 1.

5.
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Člen 23

Člen 24

Prenos

Začetek veljavnosti

1.
Države članice uveljavijo zakone in druge predpise,
potrebne za uskladitev s to direktivo, do 19. junija 2011. O
tem takoj obvestijo Komisijo.

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske
unije.
Člen 25
Naslovniki

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo
ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način
sklicevanja določijo države članice.

Ta direktiva je naslovljena na države članice v skladu s Pogodbo
o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Bruslju, 25. maja 2009

2.
Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih
določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju,
ki ga ureja ta direktiva.

Za Svet
Predsednik
J. ŠEBESTA
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II
(Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna)

ODLOČBE/SKLEPI

SVET
ODLOČBA SVETA
z dne 25. maja 2009
o odhodkih na področju veterine
(Kodificirana različica)

(2009/470/ES)
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

(4)

Za doseganje tega cilja je nujno potrebna pomoč Skup
nosti za ukrepe, ki se že izvajajo ali se bodo izvajali.

(5)

Skupnost bi morala odobriti finančni prispevek za
čimprejšnje izkoreninjenje vsakega izbruha nevarne
nalezljive bolezni.

(6)

Sprejeti bi bilo treba tudi ustrezne nadzorne ukrepe za
preprečevanje in zatiranje zoonoz, ki predstavljajo nevar
nost za zdravje ljudi.

(7)

V luči sprejetja Direktive Sveta 2006/88/ES z dne
24. oktobra 2006 o zahtevah za zdravstveno varstvo
živali in proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju
in nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih živalih (4) bi bilo
treba finančni prispevek Skupnosti, ob upoštevanju
določb Skupnosti o nadzoru, dodeliti tudi za ukrepe
izkoreninjenja, ki jih države članice izvajajo za zatiranje
drugih bolezni pri živalih iz ribogojstva.

(8)

Pri dodelitvi finančnega prispevka Skupnosti za nadzor
bolezni pri živalih iz ribogojstva bi bilo treba usklajenost
z določbami o nadzoru, določenimi v Direktivi
2006/88/ES, preveriti po enakih postopkih, kot se
uporabljajo za preverjanje in nadzor nad nekaterimi
boleznimi kopenskih živali.

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o
odhodkih na področju veterine (2) je bila večkrat (3)
bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti
bi bilo treba navedeno odločbo kodificirati.

(2)

Žive živali in proizvodi živalskega izvora so na seznamu
v Prilogi I k Pogodbi. Živinoreja in dajanje proizvodov
živalskega izvora na trg predstavljata vir dohodka za velik
del kmečkega prebivalstva.

(3)

Racionalni razvoj navedenega sektorja in njegova večja
produktivnost se lahko dosežeta s sprejetjem veterinar
skih ukrepov, namenjenih varovanju in izboljšanju
zdravja ljudi in živali v Skupnosti.

(1) Mnenje z dne 16. decembra 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
(2) UL L 224, 18.8.1990, str. 19.
(3) Glej Prilogo II.

(4) UL L 328, 24.11.2006, str. 14.
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Delovanje notranjega trga zahteva strategijo nadzora, kar
zajema uskladitev sistema nadzora nad proizvodi, ki
prihajajo iz tretjih držav. Primerno bi bilo olajšati izva
janje te strategije s finančnim prispevkom Skupnosti,
namenjenim uvedbi in razvoju te strategije.

Uskladitev bistvenih zahtev v zvezi z varovanjem zdravja
ljudi, varovanjem zdravja živali in varstvom živali pred
videva določitev povezovalnih in referenčnih laborato
rijev Skupnosti in izvajanje znanstveno-tehničnih
ukrepov. Primerno bi bilo poskrbeti za finančni prispevek
Skupnosti. Zlasti na področju varstva živali je zaželeno,
da se oblikuje podatkovna baza za zbiranje, shranjevanje
in razširjanje potrebnih informacij.
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(14)

Primerno je, da Komisija dohodke, ki so predmet finan
ciranja pod pogoji iz te odločbe, zaradi njihove narave
upravlja neposredno.

(15)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te odločbe, bi bilo treba
sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne
28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (5) –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

POGLAVJE I
VSEBINA IN PODROČJE UPORABE

Člen 1
(11)

Na področju zdravja živali in varnosti hrane je zbiranje
informacij nujno potrebno za boljši razvoj in izvajanje
zakonodaje. Poleg tega bi bilo treba čim bolj razširiti
informacije v zvezi z zakonodajo o zdravju živali in
varnosti hrane v vsej Skupnosti. Zato je zaželeno, da se
v financiranje politike informiranja na področju varstva
živali vključi zdravje živali in varnost proizvodov žival
skega izvora.

Ta odločba določa postopke, ki urejajo finančni prispevek Skup
nosti za:

— posebne veterinarske ukrepe,

— nadzorne ukrepe na področju veterine,

— programe za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje živalskih
bolezni in zoonoz.
(12)

(13)

(1 )

Ukrepi Skupnosti za izkoreninjenje nekaterih živalskih
bolezni so že upravičeni do finančne pomoči Skupnosti.
Zadevne določbe vključujejo tiste, ki so bile sprejete z
Direktivo Sveta 77/391/EGS z dne 17. maja 1977 o
uvedbi ukrepov Skupnosti za izkoreninjenje bruceloze,
tuberkuloze in levkoze pri govedu (1); Direktivo Sveta
82/400/EGS z dne 14. junija 1982 o spremembi Direk
tive 77/391/EGS in o uvedbi dopolnilnega ukrepa Skup
nosti za izkoreninjenje bruceloze, tuberkuloze in levkoze
pri govedu (2); Odločbe Sveta 80/1096/EGS z dne
11. novembra 1980 o uvedbi finančnega ukrepa Skup
nosti za izkoreninjenje klasične prašičje kuge (3); in
Odločbe Sveta 89/455/EGS z dne 24. julija 1989 o
uvedbi ukrepov Skupnosti za pripravo pilotnih projektov
za obvladovanje stekline z namenom njenega izkoreni
njenja ali preprečevanja (4). Priporočljivo je, da finančne
prispevke Skupnosti za izkoreninjenje zgoraj navedenih
bolezni še naprej ureja odločba, ki se nanaša nanje.

Treba bi bilo predvideti finančni ukrep Skupnosti za
izkoreninjenje, preverjanje in spremljanje nekaterih žival
skih bolezni. Vse finančne ukrepe Skupnosti za izkoreni
njenje, preverjanje in spremljanje živalskih bolezni in
zoonoz, ki vključujejo obvezne izdatke proračuna Skup
nosti, bi bilo treba zbrati pod enim naslovom.

UL L 145,
(2) UL L 173,
(3) UL L 325,
(4) UL L 223,

13.6.1977, str. 44.
19.6.1982, str. 18.
1.12.1980, str. 5.
2.8.1989, str. 19.

Ta odločba ne vpliva na možnost, po kateri so lahko nekatere
države članice upravičene do finančnega prispevka Skupnosti v
višini več kakor 50 % na podlagi Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu (6).

POGLAVJE II
POSEBNI VETERINARSKI UKREPI
ODDELEK 1

Splošna določba
Člen 2
Posebni veterinarski ukrepi vključujejo:

— izredne ukrepe,

— boj proti slinavki in parkljevki,

— politiko obveščanja za področja zdravja in dobrega počutja
živali ter varne hrane,
(5) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.
(6) UL L 210, 31.7.2006, str. 25.
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— znanstveno-tehnične ukrepe,

— okužba z Bonamia exitiosa,

— prispevek k nacionalnim programom za izkoreninjenje
nekaterih bolezni.

— okužba s Perkinsus marinus,

ODDELEK 2

18.6.2009

— okužba z Microcytos mackini,

Izredni ukrepi
Člen 3
1.
Ta člen se uporablja, če se na ozemlju države članice
pojavi ena od naslednjih bolezni:
— pljučna kuga goveda,
— kuga drobnice,

— sindrom Taura pri rakih,

— bolezen rumene glave pri rakih.

2.
Zadevna država članica prejme finančni prispevek Skup
nosti za izkoreninjenje bolezni pod pogojem, da takojšnji ukrepi
ob sumu bolezni vključujejo najmanj izolacijo gospodarstva in,
po uradni potrditvi bolezni, še naslednje:

— vezikularna bolezen prašičev,
— bolezen modrikastega jezika,
— nalezljiva ohromelost prašičev,

— zakol za bolezen dovzetnih živali, ki so bolne ali okužene
oziroma za katere se sumi, da so bolne ali okužene, in
njihovo uničenje,

— uničenje okužene krme in okužene opreme, če slednje ni
mogoče razkužiti v skladu s tretjo alineo,

— osepnice ovc ali koz,
— mrzlica doline Rift,

— čiščenje, dezinsekcijo in razkuževanje gospodarstva in
njegove opreme,

— vozličasti dermatitis,

— ustanovitev zaščitenih con,

— konjska kuga,

— ustrezne ukrepe za preprečevanje nevarnosti širjenja okužbe,

— vezikularni stomatitis,

— določitev čakalne dobe za obnovo staleža živine na gospo
darstvu po zakolu,

— venezuelski encefalomielitis kopitarjev,
— takojšnjo primerno odškodnino za živinorejce.
— hemoragična bolezen visoke divjadi,
— klasična prašičja kuga,
— afriška prašičja kuga,
— pljučna kuga goveda,
— epizootska hematopoetska nekroza rib (EHN),
— epizootski ulcerativni sindrom rib (EUS),

3.
Zadevna država članica prav tako izpolnjuje pravne
pogoje za finančni prispevek Skupnosti, če ob izbruhu ene od
bolezni iz odstavka 1, dve ali več držav članic tesno sodeluje pri
nadzoru epidemije, zlasti pri izvajanju epidemioloških preiskav
in ukrepov za nadzor bolezni. Brez vpliva na ukrepe, predvi
dene s skupno ureditvijo zadevnih trgov, se o posebnem
finančnem prispevku Skupnosti odloča po postopku iz člena
40(2).

4.
Zadevna država članica brez odlašanja obvesti Komisijo in
druge države članice o ukrepih, ki se izvajajo v skladu z zako
nodajo Skupnosti na področju prijavljanja in izkoreninjenja
živalskih bolezni ter o rezultatih ukrepov. Položaj se čim prej
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preuči v okviru odbora iz člena 40(1), v nadaljevanju „odbor“. O
posebnem finančnem prispevku Skupnosti se odloči v skladu s
postopkom iz člena 40(2), brez poseganja v ukrepe, predvidene
v okviru skupne ureditve zadevnih trgov.

5.
Če se glede na razvoj razmer v Skupnosti izkaže za
potrebno, da se ukrepi, predvideni v odstavku 2 in členu 4,
izvajajo še naprej, se lahko v skladu s postopkom iz člena
40(2) na novo odloči o finančnem prispevku Skupnosti, ki
lahko preseže 50 %, določenih v prvi alinei odstavka 6. Ob
sprejetju take odločitve se lahko določijo kateri koli ukrepi, ki
jih mora sprejeti zadevna država članica za zagotovitev uspeš
nosti ukrepanja, in zlasti ukrepi, ki niso navedeni v odstavku 2
tega člena.

6.
Brez poseganja v ukrepe za subvencioniranje trga, sprejete
v okviru skupne ureditve trgov, finančni prispevek Skupnosti,
po potrebi razdeljen na več obrokov, znaša:

— 50 % stroškov, ki jih imajo države članice zaradi izplače
vanja odškodnin lastnikom za zakol in uničenje živali in,
kjer je to primerno, njihovih proizvodov, za čiščenje, dezin
sekcijo in razkuževanje gospodarstev in opreme ter za
uničenje okužene krme in opreme iz druge alinee
odstavka 2,
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3.
Finančni prispevek Skupnosti, po potrebi razdeljen na več
obrokov, je:

— 50 % stroškov, ki jih imajo države članice zaradi izplače
vanja odškodnin lastnikom rejnih živali za pokončanje
perutnine ali drugih ptic v ujetništvu ter za uničena jajca,

— 50 % stroškov, ki jih ima država članica zaradi uničenja
živali in živalskih proizvodov, čiščenja in razkuževanja
gospodarstev in opreme ter uničenja okužene krme in
opreme, kadar te opreme ni možno razkužiti,

— kadar se v skladu s členom 54 Direktive 2005/94/ES
sprejme odločitev o cepljenju v nujnih primerih, 100 %
stroškov za dobavo cepiva in 50 % stroškov za izvedbo
cepljenja.

Člen 5
Države članice lahko dodelijo sredstva v okviru operativnih
programov, pripravljenih v skladu s členom 17 Uredbe Sveta
(ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu
za ribištvo (2), za izkoreninjenje eksotičnih bolezni pri živalih iz
ribogojstva, navedenih v členu 3(1) te odločbe, po postopkih iz
člena 3(4), (5) in (6) te odločbe, če so izpolnjeni minimalni
ukrepi za nadzor in izkoreninjenje bolezni iz oddelka 3
poglavja V Direktive 2006/88/ES.

— 100 % stroškov dobave cepiva in 50 % stroškov cepljenja, če
je bil v skladu z odstavkom 5 sprejet sklep o cepljenju.
Člen 6

Člen 4
1.
Ta člen ter člen 3(4) in (5) se uporabljata v primeru pojava
aviarne influence na ozemlju države članice.

1.
Člen 3 se uporablja takrat, ko je treba nadzorovati resne
zdravstvene nevarnosti za Skupnost, ki jih povzročajo bolezni,
navedene v členu 3(1), ne glede na to, ali se na ozemlju, na
katerem se je pojavila bolezen, izvaja program izkoreninjenja v
skladu s členom 27.

2.
Člen 3 se uporablja ob pojavu atipične kokošje kuge na
ozemlju države članice.

2.
Zadevna država članica prejme finančni prispevek Skup
nosti za izkoreninjenje aviarne influence, če so bili minimalni
kontrolni ukrepi iz Direktive Sveta 2005/94/ES z dne
20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje
aviarne influence (1) popolnoma in učinkovito izvedeni v skladu
z ustrezno zakonodajo Skupnosti, in če so zaradi pokončanja za
bolezen dovzetnih živali, ki so bolne ali okužene oziroma za
katere se sumi, da so bolne ali okužene, lastniki rejnih živali
hitro prejeli ustrezne odškodnine.

Vendar pa se pri tem finančni prispevek Skupnosti za dobavo
cepiva ali cepljenje ne dodeli, razen kadar Komisija skladno s
postopkom iz člena 40(2) sprejme sklep, s katerim odobri
cepljenje pod določenimi pogoji, za omejeno časovno obdobje
in za omejeno območje.

(1) UL L 10, 14.1.2006, str. 16.

(2) UL L 223, 15.8.2006, str. 1.
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3.
Določbe člena 3 razen četrte alinee odstavka 2 in druge
alinee odstavka 6 se uporabijo ob pojavu zoonoze iz Direktive
2003/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
17. novembra 2003 o spremljanju zoonoz in povzročiteljev
zoonoz (1), pod pogojem, da ta pojav predstavlja neposredno
nevarnost za zdravje ljudi. Ta pogoj je izpolnjen ob sprejetju
odločitve iz člena 3(4) te odločbe.

18.6.2009

Člen 9
1.
Skupnost lahko na zahtevo države članice sklene, da
morajo države članice uvesti zaloge bioloških materialov za
obvladovanje bolezni iz člena 3(1), 4(1), 6(1) (cepiva, stan
dardne serotipe virusov, diagnostične serume) in, brez poseganja
v sklepe, predvidene v členu 69(1) Direktive Sveta 2003/85/ES
z dne 29. septembra 2003 o ukrepih Skupnosti za obvlado
vanje slinavke in parkljevke (3), iz člena 14(1) te odločbe.

Člen 7
1.
V skladu s postopkom iz člena 40(2) Komisija na zahtevo
države članice eksotično bolezen, ki se mora prijaviti in ki lahko
predstavlja nevarnost za Skupnost, doda na seznam iz člena
3(1).

2.
V skladu s postopkom iz člena 40(2) se lahko seznam iz
člena 3(1) glede na razvoj razmer dopolni z boleznimi, ki jih je
treba prijaviti v skladu z Direktivo Sveta 82/894/EGS z dne
21. decembra 1982 o prijavljanju živalskih boleznih v Skup
nosti (2), in boleznimi, ki se lahko prenašajo na živali iz ribo
gojstva. Seznam se lahko tudi spremeni ali skrajša, da se
upošteva napredek pri ukrepih, določenih na ravni Skupnosti
za nadzor nekaterih bolezni.

2.
Ukrep iz odstavka 1 in pravila za njegovo izvajanje, zlasti
kar zadeva izbiro, pridobivanje, shranjevanje, prevoz in uporabo
takšnih zalog, ter višina finančnega prispevka Skupnosti se dolo
čijo v skladu s postopkom iz člena 40(2).

Člen 10
1.
Če bi bila Skupnost lahko ogrožena zaradi pojava ali
razvoja ene od bolezni iz členov 3(1), 4(1), 6(1), 7(1) ali
14(1) v tretji državi, lahko z dobavo ali financiranjem nabave
cepiva prispeva k izvajanju ukrepov nadzora nad to boleznijo.

3.
Člen 3(2) se lahko dopolni ali spremeni v skladu s
postopkom iz člena 40(2), zlasti zato, da upošteva nove
bolezni, ki so bile vključene na seznam iz člena 3(1), pridob
ljene izkušnje ali določbe Skupnosti v zvezi z obvladovanjem
bolezni.

2.
Ukrep iz odstavka 1, pravila za njegovo izvajanje, more
bitni pogoji izvajanja ukrepa in višina finančnega prispevka
Skupnosti se določijo v skladu s postopkom iz člena 40(2).

Člen 8

Člen 11

1.
Kadar je država članica neposredno ogrožena zaradi
pojava ali razvoja ene od bolezni iz členov 3(1), 4(1), 6(1) in
(2) ali 14(1) ali iz Priloge I na ozemlju tretje države ali države
članice, obvesti Komisijo in druge države članice o ukrepih, ki
jih namerava sprejeti za svojo zaščito.

1.
Komisija v sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi
na kraju samem opravlja preverjanja, s katerimi se z veterinar
skega stališča prepriča, ali se sprejeti ukrepi izvajajo.

2.
Položaj se čim prej preuči v okviru odbora. V skladu s
postopkom iz člena 40(2) se lahko sklepa o sprejetju katerih
koli za situacijo ustreznih ukrepov, zlasti uvedbe varnostnega
pasu cepljenja, in o dodelitvi finančnega prispevka Skupnosti za
ukrepe, za katere se odloči, da so za uspešno delovanje še zlasti
potrebni.

2.
Države članice storijo vse potrebno, da preverjanja iz
odstavka 1 potekajo kar se da gladko, zlasti tako, da izve
dencem zagotovijo dostop do vseh podatkov in dokumentov,
potrebnih za ugotavljanje, ali se ukrepi izvajajo.

3.
S sklepom iz odstavka 2 se določijo upravičeni stroški in
višina finančnega prispevka Skupnosti.
(1) UL L 325, 12.12.2003, str. 31.
(2) UL L 378, 31.12.1982, str. 58.

3.
Splošna pravila za uporabo tega člena, zlasti glede pogo
stosti in načinov opravljanja preverjanj iz odstavka 1, imeno
vanja veterinarskih izvedencev in postopka, po katerem ti sesta
vijo poročila, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 40(2).
(3) UL L 306, 22.11.2003, str. 1.
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Člen 12
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(b) kjer je primerno, prevoza trupov do predelovalnih obratov;

Sredstva, potrebna za ukrepe iz tega oddelka, se določijo vsako
leto v okviru proračunskega postopka.

Člen 13

(c) katerih koli drugih ukrepov, nujno potrebnih za izkoreni
njenje izbruha bolezni.

Finančni prispevek Skupnosti se ne dodeli, če so skupni stroški
ukrepa nižji od 10 000 EUR.

ODDELEK 3

Boj proti slinavki in parkljevki
Člen 14

Komisija v skladu s postopkom iz člena 40(2) opredeli naravo
drugih ukrepov iz točke (c) tega odstavka, ki so lahko upravi
čeni do enakega finančnega prispevka Skupnosti, in primere, v
katerih se uporablja točka (a)(v) tega odstavka.

1.
Ta člen se uporablja, kadar se na ozemlju države članice
pojavi slinavka in parkljevka.

2.
Zadevna država članica prejme finančni prispevek Skup
nosti za izkoreninjenje slinavke in parkljevke pod pogojem, da
se ukrepi, predvideni v členu 3(2), in ustrezne določbe Direktive
2003/85/ES izvedejo takoj.

3.

Uporablja se člen 3(4).

4.
Brez poseganja v ukrepe, ki se sprejmejo v okviru skupne
ureditve trga za subvencioniranje trga, znaša posebni finančni
prispevek na podlagi te odločbe 60 % stroškov, ki jih ima
država članica zaradi:

5.
Prvič najpozneje v 45 dneh po uradni potrditvi prvega
izbruha slinavke in parkljevke, pozneje pa kakor in kadar to
zahteva razvoj dogodkov, se položaj znova preuči v okviru
odbora. Ponovna preučitev zajema veterinarski položaj in
oceno odhodkov, ki so že ali ki bodo nastali. Po takšni ponovni
preučitvi se lahko v skladu s postopkom iz člena 40(3) na novo
odloči o finančnem prispevku Skupnosti, ki lahko preseže 60 %,
določenih v odstavku 4. S to odločitvijo se določijo upravičeni
stroški in višina finančnega prispevka Skupnosti. Poleg tega se
po sprejetju navedene odločitve lahko sprejmejo kateri koli
ukrepi, ki jih mora zadevna država članica izvajati za zagotav
ljanje uspešnosti ukrepa, zlasti tisti, ki niso navedeni v odstavku
2 tega člena.

Člen 15
(a) izplačevanja odškodnin lastnikom za:

Finančni prispevek Skupnosti lahko prejme kateri koli ukrep, ki
ga določi Skupnost za boj proti slinavki in parkljevki zunaj
Skupnosti, zlasti ukrepi, sprejeti v skladu s členoma 8 in 10.

(i) zakol in uničenje živali;

(ii) uničenje mleka;

(iii) čiščenje in razkuževanje gospodarstev;

(iv) uničenje okužene krme in okužene opreme, če slednje
ni mogoče razkužiti;

(v) izgubo, ki so jo utrpeli kmetje zaradi omejevanja trženja
živine in pašno rejenih živali zaradi ponovne uvedbe
cepljenja v izrednih situacijah v skladu s členom 50(3)
Direktive 2003/85/ES;

Člen 16
Ukrepi in pravila za izvajanje ukrepov iz člena 15, morebitni
pogoji izvajanja ukrepov ter višina finančnega prispevka Skup
nosti se določijo v skladu s postopkom iz člena 40(3).

Člen 17
Pomoč Skupnosti se lahko dodeli za zaloge cepiva Skupnosti
proti slinavki in parkljevki, ki jih uvaja Odločba Sveta
91/666/EGS z dne 11. decembra 1991 o uvedbi zalog cepiva
Skupnosti proti slinavki in parkljevki (1).
(1) UL L 368, 31.12.1991, str. 21.
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Višina finančne udeležbe Skupnosti in morebitni pogoji zanjo se
določijo v skladu s postopkom iz člena 40(3).

18.6.2009

Člen 20
Ukrepi iz člena 19, pravila za njihovo izvajanje in višina finanč
nega prispevka Skupnosti se določijo v skladu s postopkom iz
člena 40(2).

Člen 18
Sredstva, potrebna za ukrepe iz členov 15, 16 in 17, se določijo
vsako leto v okviru proračunskega postopka.

Če resen izbruh slinavke in parkljevke zahteva, da so odhodki,
predvideni v tem oddelku, višji od sredstev, določenih v skladu s
prvim odstavkom, Komisija v okviru svojih pristojnosti sprejme
potrebne ukrepe ali organu za izvajanje proračuna poda
potrebne predloge, da bi tako zagotovila izpolnjevanje finančnih
obveznosti iz člena 14.

Člen 21
Sredstva, potrebna za ukrepe iz tega oddelka, se določijo vsako
leto v okviru proračunskega postopka.

ODDELEK 5

Znanstveno-tehnični ukrepi
Člen 22
Skupnost lahko izvaja znanstvene in tehnične ukrepe, potrebne
za oblikovanje veterinarske zakonodaje Skupnosti in za razvoj
veterinarskega izobraževanja oziroma usposabljanja, ali državam
članicam oziroma mednarodnim organizacijam pomaga pri
njihovem izvajanju.

ODDELEK 4

Politika obveščanja za področja zdravja in dobrega počutja
živali ter varne hrane
Člen 19

Člen 23

Skupnost odobri finančni prispevek za oblikovanje politike
obveščanja na področjih zdravja in dobrega počutja živali ter
varnosti proizvodov živalskega izvora, in sicer za:

Ukrepi iz člena 22, pravila za njihovo izvajanje in višina finanč
nega prispevka Skupnosti se določijo v skladu s postopkom iz
člena 40(2).

(a) postavitev in razvoj informacijskih orodij, vključno z
ustrezno zbirko podatkov, za:

(i) zbiranje in shranjevanje vseh informacij v zvezi z zako
nodajo Skupnosti na področju zdravja in dobrega
počutja živali ter varnosti proizvodov živalskega izvora;

Člen 24
Sredstva, potrebna za ukrepe iz tega oddelka, se določijo vsako
leto v okviru proračunskega postopka.

POGLAVJE III
PROGRAMI ZA IZKORENINJENJE, NADZOR IN SPREMLJANJE
ŽIVALSKIH BOLEZNI IN ZOONOZ

Člen 25

(ii) razširjanje informacij iz točke (i) pristojnim organom,
proizvajalcem in potrošnikom, po potrebi ob upošte
vanju vmesnikov z nacionalnimi zbirkami podatkov;

Finančna udeležba Skupnosti pri izkoreninjenju bruceloze,
tuberkuloze in levkoze goved se, brez poseganja v določbe
člena 28(1), določi z Direktivo 77/391/EGS in Direktivo
82/400/EGS.

Člen 26
(b) izvedbo študij, potrebnih za pripravo in oblikovanje zako
nodaje na področju dobrega počutja živali.

1.
Finančna udeležba Skupnosti pri izkoreninjenju klasične
prašičje kuge se določi z Odločbo 80/1096/EGS.
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2.
Finančna udeležba Skupnosti pri izkoreninjenju bruceloze
ovc se določi z Odločbo Sveta 90/242/EGS z dne 21. maja
1990 o uvedbi finančnega ukrepa Skupnosti za izkoreninjenje
bruceloze ovc in koz (1).

Člen 27
1.
Za povrnitev stroškov, ki so jih države članice imele s
financiranjem nacionalnih programov za izkoreninjenje, nadzor
in spremljanje živalskih bolezni in zoonoz iz Priloge I (v nada
ljevanju „programi“), se uvede finančni ukrep Skupnosti.

Seznam iz Priloge I se lahko spremeni v skladu s postopkom iz
člena 40(2), zlasti ob pojavu živalskih bolezni, ki pomenijo
tveganje za zdravje živali in posredno za zdravje ljudi, oziroma
v luči novih epidemioloških ali znanstvenih dokazov.

2.
Vsako leto države članice najpozneje do 30. aprila pred
ložijo Komisiji letne ali večletne programe, katerih začetek je
predviden naslednje leto, in za katere želijo prejeti finančni
prispevek Skupnosti.
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Informacije, zahtevane na podlagi meril iz tega odstavka, se v
vsakem večletnem programu, ki ga predloži država članica,
zagotovijo za vsako leto trajanja programa.

3.
Komisija lahko državo članico pozove, da predloži večletni
program ali podaljša trajanje predloženega enoletnega
programa, odvisno od primera, kadar bi bil večletni program
potreben za uspešnejše in učinkovitejše izkoreninjenje, nadzor
in spremljanje določene bolezni, zlasti če predstavlja morebitno
tveganje za zdravje živali in posredno za zdravje ljudi.

Komisija lahko usklajuje regionalne programe, ki vključujejo več
kot eno državo članico, skupaj z zadevnimi državami članicami.

4.
Programe, ki jih predložijo države članice, Komisija oceni
z veterinarskega in finančnega zornega kota.

Države članice Komisiji na njeno zahtevo sporočijo vse ustrezne
dodatne informacije, ki jih ta potrebuje za svojo oceno
programa.

Programi, predloženi po 30. aprilu, ne bodo upravičeni do
financiranja za naslednje leto.

Obdobje za zbiranje vseh informacij o programih se zaključi
vsako leto 15. septembra.

Programi, ki jih predložijo države članice, vključujejo vsaj:

5.
Vsako leto najpozneje do 30. novembra se v skladu s
postopkom iz člena 40(3) odobrijo:

(a) opis epidemiološkega stanja bolezni pred datumom začetka
programa;

(b) opis in določitev geografskih in upravnih območij, v katerih
naj se izvaja program;

(a) programi, ki so po potrebi spremenjeni tako, da se upošteva
ocena iz odstavka 4 tega člena;

(b) stopnja finančnega prispevka Skupnosti;

(c) zgornja meja finančnega prispevka Skupnosti;
(c) verjetno trajanje programa, ukrepe, ki naj se izvajajo, in cilj,
ki ga je treba doseči do datuma zaključka programa;
(d) vsi morebitni pogoji, katerim je lahko podvržen finančni
prispevek Skupnosti.
(d) analizo ocene stroškov in pričakovanih koristi programa.
Programi se odobrijo za največ šest let.
Podrobna merila, tudi tista, ki vključujejo več kot eno državo
članico, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 40(2).
(1) UL L 140, 1.6.1990, str. 123.

6.
Spremembe programov se odobrijo v skladu s postopkom
iz člena 40(3).
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7.
Države članice za vsak odobren program Komisiji pred
ložijo naslednja poročila:

18.6.2009

(a) stopnja pomoči je v skladu s stopnjo, določeno v Uredbi
(ES) št. 1198/2006;

(a) vmesna tehnična in finančna poročila;
(b) odstavek 8 tega člena se ne uporablja.
(b) najpozneje do 30. aprila vsako leto podrobno letno
tehnično poročilo, ki vključuje oceno doseženih rezultatov,
in podroben obračun stroškov, nastalih v prejšnjem letu.

8.
Zahtevki za plačilo, vezani na stroške, ki jih je imela
država članica z določenim programom v prejšnjem letu, se
Komisiji predložijo najpozneje do 30. aprila.

Pri zakasnelih zahtevkih za plačilo se finančni prispevek Skup
nosti v tem letu 1. junija zmanjša za 25 %, 1. avgusta za 50 %,
1. septembra za 75 % in 1. oktobra za 100 %.

Izkoreninjenje se izvrši v skladu s členom 38(1) Direktive
2006/88/ES ali v skladu s programom za izkoreninjenje.

Člen 28
1.
Ne glede na člene 25, 26 in 27, višino finančnega
prispevka Skupnosti za programe v zvezi z boleznimi iz nave
denih členov določi Komisija skladno s postopkom iz člena
40(2) v višini 50 % stroškov, ki so v državi članici nastali iz
odškodnin lastnikom za zakol živine zaradi navedene bolezni.

Komisija najpozneje do 30. oktobra vsako leto odloči o plačilu
Skupnosti, pri čemer upošteva tehnična in finančna poročila, ki
so jih države članice predložile v skladu z odstavkom 7.

9.
Strokovnjaki Komisije lahko v sodelovanju s pristojnimi
organi izvedejo preverjanja na kraju samem, da se zagotovi
enotno izvajanje te odločbe v skladu s členom 45 Uredbe
(ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi
preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s
pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (1).

Pri navedenih preverjanjih lahko strokovnjakom Komisije
pomaga skupina strokovnjakov, ustanovljena v skladu s
postopkom iz člena 40(2).

2.
Na zahtevo države članice Komisija v okviru odbora
ponovno preuči položaj v zvezi z boleznimi iz členov 25, 26
in 27. Ponovna preučitev zajema veterinarski položaj in oceno
odhodkov, ki so že ali ki bodo nastali. Po takšni preučitvi se
lahko v skladu s postopkom iz člena 40(3) sprejme nov sklep o
finančnem prispevku Skupnosti, ki lahko preseže 50 % stroškov,
nastalih v državah članicah iz odškodnin lastnikom za zakol
živine zaradi navedene bolezni.

Po sprejetju takšnega sklepa se lahko sprejmejo kateri koli
ukrepi, ki jih mora izvajati zadevna država članica za zagotav
ljanje uspešnosti delovanja.

10.
Podrobna pravila za uporabo tega člena se sprejmejo v
skladu s postopkom iz člena 40(2).
Člen 29
11.
Države članice lahko dodelijo sredstva v okviru opera
tivnih programov, določenih v skladu s členom 17 Uredbe (ES)
št. 1198/2006, za izkoreninjenje bolezni živali iz ribogojstva iz
Priloge I k tej odločbi.

Navedena sredstva se dodelijo v skladu s postopki, določenimi v
tem členu, skupaj z naslednjimi prilagoditvami:

Proračunske obveznosti Skupnosti za sofinanciranje programov
se izvajajo letno. Obveznosti odhodkov za večletne programe se
sprejmejo v skladu s členom 76(3) Uredbe Sveta (ES, Euratom)
št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se
uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (2). Za
večletne programe se prva proračunska obveznost prevzame
po njihovi odobritvi. Komisija vsako nadaljnjo obveznost
prevzame na podlagi odločbe o odobritvi prispevka iz člena
27(5) te odločbe.

(1) UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
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POGLAVJE IV
VETERINARSKI NADZOR
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4.
Izvajanje programov izmenjave se na podlagi poročil
držav članic vsako leto preuči v okviru odbora.

ODDELEK 1

Uvodna določba
Člen 30

5.
Za izboljšavo in razširitev programov izmenjave države
članice upoštevajo pridobljene izkušnje.

Skupnost prispeva k izboljšanju učinkovitosti veterinarskega
nadzora, tako da:

— dodeli finančno pomoč povezovalnim in referenčnim labo
ratorijem,

6.
Finančna pomoč Skupnosti se lahko dodeli za spodbujanje
nemotenega delovanja programov izmenjave, predvsem z dodat
nimi tečaji usposabljanja iz člena 34(1). Višina finančnega
prispevka Skupnosti in morebitni pogoji zanj se določijo v
skladu s postopkom iz člena 40(2).

— je finančno udeležena pri izvajanju nadzora, usmerjenega v
preprečevanje zoonoz,

— je finančno udeležena pri izvajanju strategije nadzora, ki je
potrebna za delovanje notranjega trga.

ODDELEK 2

Povezovalni in referenčni laboratoriji
Člen 31
1.
Pomoč Skupnosti lahko prejme vsak povezovalni ali refe
renčni laboratorij, ki je kot tak opredeljen v skladu z veteri
narsko zakonodajo Skupnosti ter izpolnjuje dolžnosti in
zahteve, ki jih ta nalaga.

7.
Za potrebe tega člena se ustrezno uporabljata člena 23 in
24.

Člen 33
Za organiziranje veterinarskih pregledov na zunanjih mejah nad
proizvodi, ki v Skupnost prihajajo iz tretjih držav, se pri
programih, uvedenih na podlagi Direktive Sveta 91/496/EGS z
dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih
pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (1), in
Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi
načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proiz
vodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (2), uporablja
člen 32(6) in (7).

2.
Merila za dodeljevanje pomoči, predvidene v odstavku 1,
ter morebitni pogoji in višina pomoči se določijo v skladu s
postopkom iz člena 40(2).

Člen 34

3.
Sredstva, potrebna za ukrepe, predvidene v tem oddelku,
se določijo vsako leto v okviru proračunskega postopka.

1.
Komisija lahko bodisi neposredno ali po pristojnih nacio
nalnih organih organizira osvežitvene tečaje ali sestanke za
uslužbence iz držav članic, zlasti za tiste, ki so odgovorni za
veterinarske preglede iz člena 33.

ODDELEK 3

Strategija nadzora
Člen 32
1.
Vsaka država članica sestavi program izmenjave urad
nikov, ki delujejo na področju veterine.

2.
Komisija skupaj z državami članicami v okviru odbora
usklajuje programe izmenjave.

3.
Zadevna država članica sprejme vse potrebne ukrepe za
izvajanje usklajenih programov izmenjave.

Takšnih osvežitvenih tečajev ali sestankov se lahko glede na
prosta mesta na zahtevo pristojnih organov in s privolitvijo
Komisije udeleži osebje iz tretjih držav, ki so s Skupnostjo
sklenile sporazume o sodelovanju na področju veterinarskih
pregledov, ter doktorji veterinarske medicine, ki želijo svoje
usposabljanje razširiti na področje predpisov Skupnosti.

2.
Podrobne predpise za izvajanje ukrepov, predvidenih v
odstavku 1, in višino finančnega prispevka Skupnosti določi
Komisija v skladu s postopkom iz člena 40(2).
(1) UL L 268, 24.9.1991, str. 56.
(2) UL L 24, 30.1.1998, str. 9.
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Člen 35

Člen 38

1.
Za uvedbo sistemov identifikacije živali in prijavljanja
bolezni v okviru zakonodaje s področja veterinarskih pregledov
v trgovini z živimi živalmi znotraj Skupnosti se, zaradi uvedbe
notranjega trga, lahko dodeli finančna pomoč Skupnosti.

Sredstva, potrebna za ukrepe iz tega oddelka, se določijo vsako
leto v okviru proračunskega postopka.

POGLAVJE V
KONČNE DOLOČBE

2.
Podrobne predpise za izvajanje ukrepov, predvidenih v
odstavku 1, in višino finančnega prispevka Skupnosti določi
Komisija po posvetovanju z odborom.

Člen 39
Odhodke, ki se financirajo po pogojih te odločbe, upravlja
neposredno Komisija skladno s členom 148(2) Uredbe (ES,
Euratom) št. 1605/2002.

Člen 36

Člen 40

1.
Finančni prispevek Skupnosti se lahko dodeli za uvajanje
računalniške tehnologije v veterinarske postopke v zvezi:

1.
Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in
zdravje živali, ustanovljen s členom 58 Uredbe (ES)
št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja
2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakono
daje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in
postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1).

(a) s trgovino znotraj Skupnosti in uvozom živih živali ter
proizvodov živalskega izvora;

2.
Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7
Sklepa 1999/468/ES.
(b) z gostovanjem, upravljanjem in vzdrževanjem integriranih
računalniških veterinarskih sistemov, po potrebi vključno z
vmesniki z nacionalnimi zbirkami podatkov.

2.
Organizacijske uredbe za financiranje v skladu z
odstavkom 1 in višina finančnega prispevka Skupnosti se dolo
čijo v skladu s postopkom iz člena 40(2).

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.
Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7
Sklepa 1999/468/ES.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je 15 dni.

Člen 37
1.
Če država članica pri izvajanju nove strategije nadzora v
sklopu uresničevanja notranjega trga z živimi živalmi in proiz
vodi živalskega izvora naleti na kadrovske ali infrastrukturne
težave, ki so bodisi strukturne bodisi geografske narave, lahko
za prehodno obdobje prejema finančno pomoč, ki se posto
poma zmanjšuje.

Člen 41
Komisija vsaka štiri leta predloži Evropskemu parlamentu in
Svetu poročilo o veterinarskih razmerah in o stroškovni učin
kovitosti izvajanja programov v različnih državah članicah,
vključno z obrazložitvijo o sprejetih merilih.

Člen 42
2.
Zadevna država članica predloži Komisiji nacionalni
program za izboljšanje svojega sistema nadzora, skupaj z
vsemi ustreznimi finančnimi podatki.

Odločba 90/424/EGS se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno odločbo se štejejo kot sklicevanja
na to odločbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz
Priloge III.
3.

V tem členu se uporabljajo določbe člena 27(3) do (11).

(1) UL L 31, 1.2.2002, str. 1.
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Člen 43
Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 25. maja 2009
Za Svet
Predsednik
J. ŠEBESTA
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PRILOGA I
ŽIVALSKE BOLEZNI IN ZOONOZE
— Goveja tuberkuloza
— Goveja bruceloza
— Ovčja in kozja bruceloza (B. melitensis)
— Bolezen modrikastega jezika na endemičnih območjih ali območjih velikega tveganja
— Afriška prašičja kuga
— Vezikularna bolezen prašičev
— Klasična prašičja kuga
— Vranični prisad
— Nalezljiva pljučna kuga goveda
— Aviarna influenca
— Steklina
— Ehinokokoza
— Transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE)
— Kampilobakterioza
— Listerioza
— Salmoneloza (zoonotska salmonela)
— Trihineloza
— Verotoksična E. coli
— Virusna hemoragična septikemija (VHS)
— Infekciozna hematopoetska nekroza (IHN)
— Bolezen, ki jo povzroča koi herpes virus (KHV)
— Infekciozna anemija lososov (ISA)
— Okužba z Marteilia refringens
— Okužba z Bonamia ostreae
— Bolezen belih pik pri rakih

18.6.2009

18.6.2009

SL

Uradni list Evropske unije

PRILOGA II
RAZVELJAVLJENA ODLOČBA S SEZNAMOM NJENIH ZAPOREDNIH SPREMEMB
Odločba Sveta 90/424/EGS
(UL L 224, 18.8.1990, str. 19)
Odločba Sveta 91/133/EGS
(UL L 66, 13.3.1991, str. 18)
Uredba Sveta (EGS) No 3763/91
(UL L 356, 24.12.1991, str. 1)

samo člen 10(1)

Odločba Sveta 92/337/EGS
(UL L 187, 7.7.1992, str. 45)
Odločba Sveta 92/438/EGS
(UL L 243, 25.8.1992, str. 27)

samo člen 11

Direktiva Sveta 92/117/EGS
(UL L 62, 15.3.1993, str. 38)

samo člen 9(2)

Direktiva Sveta 92/119/EGS
(UL L 62, 15.3.1993, str. 69)

samo člen 23(2)

Odločba Komisije 93/439/EGS
(UL L 203, 13.8.1993, str. 34)
Odločba Komisije 94/77/ES
(UL L 36, 8.2.1994, str. 15)
Odločba Sveta 94/370/ES
(UL L 168, 2.7.1994, str. 31)
Uredba Sveta (ES) št. 1258/1999
(UL L 160, 26.6.1999, str. 103)

samo člen 17

Odločba Sveta 2001/12/ES
(UL L 3, 6.1.2001, str. 27)
Odločba Sveta 2001/572/ES
(UL L 203, 28.7.2001, str. 16)
Uredba Sveta (ES) št. 806/2003
(UL L 122, 16.5.2003, str. 1)

samo točka 9 Priloge III

Direktiva 2003/99/ES Evropskega
parlamenta in Sveta
(UL L 325, 12.12.2003, str. 31)

samo člen 16

Odločba Sveta 2006/53/ES
(UL L 29, 2.2.2006, str. 37)
Odločba Sveta 2006/782/ES
(UL L 328, 24.11.2006, str. 57)
Uredba Sveta (ES) št. 1791/2006
(UL L 363, 20.12.2006, str. 1)

samo kar zadeva sklice na Odločbo 90/424/EGS v drugi
alinei člena 1(2) in točki 3 dela 5B(I) Priloge

Odločba Sveta 2006/965/ES
(UL L 397, 30.12.2006, str. 22)

samo člen 1

Odločba Komisije 2008/685/ES
(UL L 224, 22.8.2008, str. 11)
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PRILOGA III
KORELACIJSKA TABELA
Odločba 90/424/EGS

Ta odločba

Člena 1 in 2

Člena 1 in 2

Člen 3(1) in (2)

Člen 3(1) in (2)

Člen 3(2a)

Člen 3(3)

Člen 3(3)

Člen 3(4)

Člen 3(4)

Člen 3(5)

Člen 3(5)

Člen 3(6)

Člen 3a

Člen 4

Člen 3b

Člen 5

Člen 4

Člen 6

Člen 5

Člen 7

Člen 6

Člen 8

Člen 7

Člen 9

Člen 8

Člen 10

Člen 9

Člen 11

Člen 10

Člen 12

Člen 10a

Člen 13

Člen 11(1) do (5)

Člen 14(1) do (5)

Člen 11(6)

—

Člen 12

Člen 15

Člen 13

Člen 16

Člen 14

Člen 17

Člen 15

Člen 18

Člen 16

Člen 19

Člen 17

Člen 20

Člen 18

Člen 21

Člen 19

Člen 22

Člen 20

Člen 23

Člen 21

Člen 24

Člen 22(1)

Člen 25

Člen 22(2)

—

Člen 23(1)

Člen 26(1)

Člen 23(2)

—

Člen 23(3)

Člen 26(2)

Člen 23(4)

—

Člen 24

Člen 27
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Odločba 90/424/EGS

L 155/45

Ta odločba

Člen 25(1) in (2)

Člen 28(1) in (2)

Člen 25(3)

—

Člen 25(4)

—

Člen 26

Člen 29

Člen 27

Člen 30

Člen 28

Člen 31

Člen 34

Člen 32

Člen 35

Člen 33

Člen 36

Člen 34

Člen 37

Člen 35

Člen 37a

Člen 36

Člen 38

Člen 37

Člen 39

Člen 38

Člen 40a

Člen 39

Člen 41(1)

Člen 40(1)

Člen 41(2)

Člen 40(2)

Člen 42(1)

—

Člen 42(2)

Člen 40(3)

Člen 41(3)

Člen 40(4)

Člen 43(1)

—

Člen 43(2)

—

Člen 43a

Člen 41

—

Člen 42

Člen 44

Člen 43

Priloga

Priloga I

—

Priloga II

—

Priloga III
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KOMISIJA
ODLOČBA KOMISIJE
z dne 15. junija 2009
o spremembi odločb 2008/603/ES, 2008/691/ES in 2008/751/ES glede podaljšanja začasnih
odstopanj od pravil o poreklu iz Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 zaradi upoštevanja
posebnih razmer na Mauritiusu, Sejšelih in Madagaskarju v zvezi s tunom in fileti tuna
(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 4543)
(2009/471/ES)
18. decembra 2008 v skladu s členom 36 Priloge II k
Uredbi (ES) št. 1528/2007 zahtevali novo odstopanje od
pravil o poreklu iz navedene priloge. Po informacijah, ki
so jih predložili Sejšeli, ostaja količina ulova surovega
tuna zelo majhna celo ob upoštevanju običajnih sezon
skih nihanj. Ker se neobičajne razmere iz leta 2008 v letu
2009 niso spremenile, je treba dodeliti novo odstopanje
z učinkom od 1. januarja 2009.

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1528/2007 z dne
20. decembra 2007 o uporabi ureditev za blago s poreklom
iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških
držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo
k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu (1), in
zlasti člena 36(4) Priloge II k Uredbi,

(3)

Dne 18. septembra 2008 je bila sprejeta Odločba Komi
sije 2008/751/ES (4), s katero je bilo dodeljeno začasno
odstopanje od pravil o poreklu iz Priloge II k Uredbi (ES)
št. 1528/2007 zaradi upoštevanja posebnih razmer na
Madagaskarju v zvezi s konzerviranim tunom in fileti
tuna. Madagaskar je 10. decembra 2008 v skladu s
členom 36 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007
zahteval novo odstopanje od pravil o poreklu iz nave
dene priloge. Po informacijah, ki jih je predložil Madaga
skar, ostaja ulov surovega tuna s poreklom težaven
zaradi pomanjkanja te vrste rib. Ker se neobičajne
razmere iz leta 2008 v letu 2009 niso spremenile, je
treba dodeliti novo odstopanje z učinkom od 1. januarja
2009.

(4)

Odločbe 2008/603/ES, 2008/691/ES in 2008/751/ES so
se uporabljale do 31. decembra 2008, ker začasni
sporazum o gospodarskem partnerstvu z vzhodnimi in
južnimi afriškimi državami na eni strani ter Evropsko
skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani
(začasni sporazum o partnerstvu VJA-EU) ni začel veljati
ali se ni začasno uporabljal pred tem datumom.

(5)

V skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 1528/2007 je
treba pravila o poreklu iz Priloge II k navedeni uredbi
in odstopanja od njih nadomestiti s pravili začasnega
sporazuma o partnerstvu VJA-EU, katerega začetek
veljavnosti ali začasna uporaba sta predvidena za leto
2009.

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

Dne 17. julija 2008 je bila sprejeta Odločba Komisije
2008/603/ES (2), s katero je bilo dodeljeno začasno
odstopanje od pravil o poreklu iz Priloge II k Uredbi
(ES) št. 1528/2007 zaradi upoštevanja posebnih razmer
na Mauritiusu v zvezi s konzerviranim tunom in fileti
tuna. Mauritius je 29. oktobra 2008 v skladu s členom
36 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 zahteval novo
odstopanje od pravil o poreklu iz navedene priloge. Po
informacijah, ki jih je predložil Mauritius, ostaja količina
ulova surovega tuna nenavadno majhna celo ob upošte
vanju običajnih sezonskih nihanj. Ker se neobičajne
razmere iz leta 2008 v letu 2009 niso spremenile, je
treba dodeliti novo odstopanje z učinkom od 1. januarja
2009.

Dne 14. avgusta 2008 je bila sprejeta Odločba Komisije
2008/691/ES (3), s katero je bilo dodeljeno začasno
odstopanje od pravil o poreklu iz Priloge II k Uredbi
(ES) št. 1528/2007 zaradi upoštevanja posebnih razmer
na Sejšelih v zvezi s konzerviranim tunom. Sejšeli so

(1) UL L 348, 31.12.2007, str. 1.
(2) UL L 194, 23.7.2008, str. 9.
(3) UL L 225, 23.8.2008, str. 17.

(4) UL L 255, 23.9.2008, str. 31.
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(6)

Treba je zagotoviti nadaljevanje uvoza iz držav AKP v
Skupnost ter nemoten prehod k začasnemu sporazumu o
gospodarskem partnerstvu. Odločbe 2008/603/ES,
2008/691/ES in 2008/751/ES je zato treba podaljšati z
učinkom od 1. januarja 2009.

(7)

Mauritius, Sejšeli in Madagaskar bodo imeli koristi od
samodejnega odstopanja od pravil o poreklu za tuna iz
tarifne številke HS 1604 v skladu z ustreznimi določbami
Protokola o poreklu, priloženega začasnemu sporazumu
o partnerstvu VJA-EU, ki ga bodo podpisali, ko bo ta
sporazum začel veljati ali se začasno uporabljati. Nepri
merno bi bilo, da se s to odločbo v skladu s členom 36
Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 odobrijo odsto
panja, ki presegajo letno kvoto, odobreno za regijo VJA v
skladu z začasnim sporazumom o partnerstvu VJA-EU.
Zato je bilo dogovorjeno, da se skupna razlagalna izjava
vključi v začasni sporazum o partnerstvu VJA-EU ob
njegovem podpisu, s čimer bo izkazano skupno razume
vanje, da je treba letne kvote iz začasnega sporazuma o
partnerstvu VJA-EU ustrezno prilagoditi za leto 2009.
Kvote za leto 2009 je torej treba določiti na isti ravni
kot za leto 2008.

(8)

Odločbe 2008/603/ES, 2008/691/ES in 2008/751/ES je
zato treba ustrezno spremeniti.
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„Uporablja se do nadomestitve pravil o poreklu iz Priloge II
k Uredbi (ES) št. 1528/2007 s pravili, priloženimi kateremu
koli sporazumu z Mauritiusom, ko se navedeni sporazum
začne začasno uporabljati ali začne veljati, pri čemer se
upošteva zgodnejši datum, vendar najpozneje do
31. decembra 2009.“

3. Priloga se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej odločbi.

Člen 2
Odločba 2008/691/ES se spremeni:

1. Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2
Odstopanje iz člena 1 se uporablja za proizvode in količine s
Sejšelov, navedene v Prilogi in prijavljene za sprostitev v
prosti promet Skupnosti v obdobjih od 1. januarja 2008
do 31. decembra 2008 ter od 1. januarja 2009 do
31. decembra 2009.“

2. Drugi odstavek člena 6 se nadomesti z naslednjim:
(9)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem
Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1
Odločba 2008/603/ES se spremeni:

1. Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2
Odstopanje iz člena 1 se uporablja za proizvode in količine z
Mauritiusa, navedene v Prilogi in prijavljene za sprostitev v
prosti promet Skupnosti v obdobjih od 1. januarja 2008 do
31. decembra 2008 ter od 1. januarja 2009 do 31. decembra
2009.“

2. Drugi odstavek člena 6 se nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se do nadomestitve pravil o poreklu iz Priloge II
k Uredbi (ES) št. 1528/2007 s pravili, priloženimi kateremu
koli sporazumu s Sejšeli, ko se navedeni sporazum začne
začasno uporabljati ali začne veljati, pri čemer se upošteva
zgodnejši datum, vendar najpozneje do 31. decembra 2009.“

3. Priloga se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej odločbi.

Člen 3
Odločba 2008/751/ES se spremeni:

1. Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2
Odstopanje iz člena 1 se uporablja za proizvode in količine z
Madagaskarja, navedene v Prilogi in prijavljene za sprostitev
v prosti promet Skupnosti v obdobjih od 1. januarja 2008
do 31. decembra 2008 ter od 1. januarja 2009 do
31. decembra 2009.“
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2. Drugi odstavek člena 6 se nadomesti z naslednjim:

18.6.2009

Člen 4
Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2009.

„Uporablja se do nadomestitve pravil o poreklu iz Priloge II
k Uredbi (ES) št. 1528/2007 s pravili, priloženimi kateremu
koli sporazumu z Madagaskarjem, ko se navedeni sporazum
začne začasno uporabljati ali začne veljati, pri čemer se
upošteva zgodnejši datum, vendar najpozneje do
31. decembra 2009.“

Člen 5
Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 15. junija 2009
Za Komisijo
László KOVÁCS

3. Priloga se nadomesti z besedilom iz Priloge III k tej odločbi.

Član Komisije

SL
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PRILOGA I
„PRILOGA

Zaporedna
številka

09.1668

09.1669

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

ex 1604 14 11,
ex 1604 14 18,
ex 1604 20 70

konzervirani tun (1)

1604 14 16

fileti tuna

Obdobja

Količine

1.1.2008 do 31.12.2008

3 000 ton

1.1.2009 do 31.12.2009

3 000 ton

1.1.2008 do 31.12.2008

600 ton

1.1.2009 do 31.12.2009

600 ton

(1) V kateri koli obliki pakiranja, s čimer se proizvod šteje kot konzerviran v pomenu številke HS ex 1604.“

PRILOGA II
„PRILOGA

Zaporedna
številka

09.1666

Oznaka KN

ex 1604 14 11,
ex 1604 14 18,
ex 1604 20 70

Poimenovanje blaga

konzervirani tun (1)

Obdobja

Količine

1.1.2008 do 31.12.2008

3 000 ton

1.1.2009 do 31.12.2009

3 000 ton

(1) V kateri koli obliki pakiranja, s čimer se proizvod šteje kot konzerviran v pomenu številke HS ex 1604.“

PRILOGA III
„PRILOGA

Zaporedna
številka

09.1645

09.1646

(1)

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

ex 1604 14 11,
ex 1604 14 18,
ex 1604 20 70

konzervirani tun (1)

1604 14 16

fileti tuna

Obdobja

Količine

1.1.2008 do 31.12.2008

2 000 ton

1.1.2009 do 31.12.2009

2 000 ton

1.1.2008 do 31.12.2008

500 ton

1.1.2009 do 31.12.2009

500 ton

V kateri koli obliki pakiranja, s čimer se proizvod šteje kot konzerviran v pomenu številke HS ex 1604.“

Vsebina (nadaljevanje)
Komisija

2009/471/ES:
★
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Odločba Komisije z dne 15. junija 2009 o spremembi odločb 2008/603/ES, 2008/691/ES in
2008/751/ES glede podaljšanja začasnih odstopanj od pravil o poreklu iz Priloge II k Uredbi
Sveta (ES) št. 1528/2007 zaradi upoštevanja posebnih razmer na Mauritiusu, Sejšelih in Mada
gaskarju v zvezi s tunom in fileti tuna (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 4543) . . . . . . .
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Cena naročnine 2009 (brez DDV, skupaj s stroški pošiljanja z navadno pošto)
Uradni list EU, seriji L + C, samo papirna različica

22 uradnih jezikov EU

Uradni list EU, seriji L + C, samo papirna različica

22 uradnih jezikov EU

1 000 EUR na leto (*)
100 EUR na mesec (*)

Uradni list EU, seriji L + C, papirna različica + letni CD-ROM

22 uradnih jezikov EU

1 200 EUR na leto

Uradni list EU, serija L, samo papirna različica

22 uradnih jezikov EU

700 EUR na leto

Uradni list EU, serija L, samo papirna različica

22 uradnih jezikov EU

Uradni list EU, serija C, samo papirna različica

22 uradnih jezikov EU

Uradni list EU, serija C, samo papirna različica

22 uradnih jezikov EU

Uradni list EU, seriji L + C, mesečni zbirni CD-ROM

22 uradnih jezikov EU

Dopolnilo k Uradnemu listu (serija S – razpisi za javna naročila),
CD-ROM, 2 izdaji na teden

Večjezično: 23 uradnih
jezikov EU

Uradni list EU, serija C – natečaji

Jezik(-i) v skladu z
natečajem(-i)

(*) Prodaja po številki:

— do 32 strani:
— od 33 do 64 strani:
— več kot 64 strani:

70 EUR na mesec
400 EUR na leto
40 EUR na mesec
500 EUR na leto
360 EUR na leto
(= 30 EUR na mesec)
50 EUR na leto

6 EUR
12 EUR
cena se določi glede na posamezen primer

Naročilo na Uradni list Evropske unije, ki izhaja v uradnih jezikih Evropske unije, je na voljo v 22 jezikovnih
različicah. Uradni list je sestavljen iz serije L (Zakonodaja) in serije C (Informacije in objave).
Na vsako jezikovno različico se je treba naročiti posebej.
V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 920/2005, objavljeno v Uradnem listu L 156 z dne 18. junija 2005, institucije
Evropske unije začasno niso obvezane sestavljati in objavljati vseh pravnih aktov v irščini, zato se Uradni list
v irskem jeziku objavlja posebej.
Naročilo na Dopolnilo k Uradnemu listu (serija S – razpisi za javna naročila) zajema vseh 23 uradnih jezikovnih
različic na enem večjezičnem CD-ROM-u.
Na zahtevo nudi naročilo na Uradni list Evropske unije pravico do prejemanja različnih prilog k Uradnemu listu.
Naročniki so o objavi prilog obveščeni v „Obvestilu bralcu“, vstavljenem v Uradni list Evropske unije.

Prodaja in naročila
Plačljive publikacije, ki jih izdaja Urad za publikacije, so na voljo pri naših komercialnih distributerjih. Seznam
komercialnih distributerjev je na spletnem naslovu:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_sl.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) nudi neposreden in brezplačen dostop do prava Evropske unije. Ta
spletna stran omogoča pregled Uradnega lista Evropske unije, zajema pa tudi pogodbe,
zakonodajo, sodno prakso in pripravljalne akte za zakonodajo.
Za boljše poznavanje Evropske unije preglejte spletno stran http://europa.eu

URAD ZA URADNE PUBLIKACIJE EVROPSKIH SKUPNOSTI
L-2985 LUXEMBOURG
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