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

UREDBE
UREDBA SVETA (ES) št. 723/2009
z dne 25. junija 2009
o pravnem okviru Skupnosti za Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC)
skave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti
(2007–2013) (4) ter zlasti Odločbi Sveta 2006/974/ES z
dne 19. decembra 2006 o posebnem programu „Zmo
gljivosti“ (5).

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter
zlasti člena 171 in prvega odstavka člena 172 Pogodbe,
(3)

Medtem ko tradicionalno podporo za uporabo in razvoj
evropskih raziskovalnih infrastruktur predstavljajo zlasti
subvencije za ustanovljene raziskovalne infrastrukture v
državah članicah, se je v zadnjih letih pokazala potreba
po dodatnem spodbujanju razvoja novih infrastruktur,
tako da se oblikuje ustrezen pravni okvir, ki bi omogočal
njihovo lažjo ustanovitev in delovanje na ravni Skupno
sti.

(4)

To potrebo so večkrat izrazile države članice in institucije
Skupnosti na politični ravni ter različni akterji evropske
raziskovalne skupnosti, kot so podjetja, raziskovalni
centri in univerze ter zlasti Evropski strateški forum za
raziskovalno infrastrukturo (ESFRI).

(5)

Medtem ko je v okvirnih programih Skupnosti za razi
skave in tehnološki razvoj že dolgo priznana ključna
vloga znanstvenih raziskovalnih infrastruktur na svetovni
ravni pri doseganju ciljev Skupnosti na področju raziskav
in tehnološkega razvoja, ki so določeni v členu 163
Pogodbe, so pravila, ki urejajo ustanavljanje, financiranje
in delovanje teh struktur, še vedno neenotna in regiona
lizirana. Evropske raziskovalne infrastrukture konkurirajo
z infrastrukturami svetovnih partnerjev Skupnosti, ki
veliko vlagajo v sodobne in obsežne raziskovalne infra
strukture in bodo to počeli tudi v prihodnosti; te infra
strukture postajajo vedno bolj zapletene in dražje, zaradi
česar pogosto presegajo zmogljivost ene države članice
ali celo celine, zato je zdaj treba izkoristiti in razviti vse
možnosti člena 171 Pogodbe in oblikovati okvir, ki
vsebuje postopke in pogoje za ustanavljanje in delovanje
evropskih raziskovalnih infrastruktur na ravni Skupnosti,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega
odbora (2),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 171 Pogodbe lahko Skupnost usta
novi skupna podjetja ali kakršno koli drugo strukturo,
potrebno za učinkovito izvajanje raziskovalnih, tehno
loško razvojnih in predstavitvenih programov Skupnosti.

(2)

Podpora raziskovalnim infrastrukturam v Evropi in
njihov razvoj je dolgoročni cilj Skupnosti, kot je bilo
nazadnje izraženo v Sklepu št. 1982/2006/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o
Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za razi

(1) Mnenje z dne 19.2.2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
(2) Mnenje z dne 14.1.2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
(3) UL C 76, 31.3.2009, str. 6.

(4) UL L 412, 30.12.2006, str. 1.
(5) UL L 54, 22.2.2007, str. 101.
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ki so potrebne za učinkovito izvajanje programov Skup
nosti za raziskave in tehnološki razvoj. Ta novi pravni
okvir dopolnjuje druge pravne oblike, ki obstajajo v
nacionalni ali mednarodni zakonodaji ali zakonodaji
Skupnosti.

(6)

(7)

(8)

V nasprotju s skupno tehnološko pobudo (JTI), zasno
vano kot skupno podjetje, katerega članica je Skupnost in
od katere prejema finančne prispevke, Konzorcij evropske
raziskovalne infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: ERIC)
ne bi smel biti zasnovan kot organ Skupnosti v smislu
člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z
dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za
splošni proračun Evropskih skupnosti (1) (Finančna
uredba), temveč kot pravna oseba, pri kateri ni nujno,
da je Skupnost članica in od katere tudi ne prejema
finančnih prispevkov v smislu točke (f) člena 108(2)
Finančne uredbe.

Glede na tesno sodelovanje med državami članicami in
Skupnostjo pri načrtovanju programov in izvajanju
ustreznih raziskovalnih dejavnosti v duhu dopolnjevanja,
kakor določata člena 164 in 165 Pogodbe, bi morale
zainteresirane države članice same ali v sodelovanju z
drugimi kvalificiranimi subjekti opredeliti svoje potrebe
po ustanovitvi raziskovalnih infrastruktur v takšni pravni
obliki na podlagi svojih dejavnosti na področju raziskav
in tehnološkega razvoja ter zahtev Skupnosti. Iz istega
razloga bi moralo biti članstvo v ERIC odprto za zainte
resirane države članice z možno vključitvijo držav,
pridruženih okvirnemu programu za raziskave in tehno
loški razvoj (v nadaljnjem besedilu: pridružene države),
ter tretjih držav in specializiranih medvladnih organizacij.
Države članice bi morale imeti možnost, da postanejo
polne članice ali opazovalke ERIC pod pogoji, določenimi
v Statutu.

Glavna naloga ERIC, ustanovljenega v skladu s to uredbo,
bi morala biti predvsem ustanovitev in delovanje razisko
valne infrastrukture v okviru negospodarskih dejavnosti
ter bi moral glavni del svojih sredstev nameniti tej glavni
nalogi. Da se spodbudi prenos inovacij, znanja in tehno
logije, bi bilo treba ERIC omogočiti, da opravlja nekatere
gospodarske dejavnosti, če so te tesno povezane z njego
vimi glavnimi nalogami in ne ogrožajo njihovega izpol
njevanja. Ustanovitev raziskovalnih infrastruktur, kot je
ERIC, ne izključuje možnosti, da raziskovalne infrastruk
ture vseevropskega interesa z drugo pravno obliko
enakovredno prispevajo k napredku evropskih raziskav,
med drugim tudi k izvajanju načrta, ki ga je oblikoval
ESFRI. Komisija bi morala zagotoviti, da se člani ESFRI in
druge zainteresirane strani obvestijo o teh alternativnih
pravnih oblikah.

(1) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

8.8.2009

(9)

Raziskovalne infrastrukture bi morale prispevati k zaščiti
znanstvene odličnosti raziskav Skupnosti in konkurenč
nosti gospodarstva Skupnosti na podlagi srednje- ali
dolgoročnih napovedi, in sicer z učinkovito podporo
evropskih raziskovalnih dejavnosti. Da bi lahko to dose
gle, bi morale biti dejansko odprte za evropsko razisko
valno skupnost na splošno, ob spoštovanju določb iz
svojih statutov, in bi si morale prizadevati za krepitev
evropskih znanstvenih zmogljivosti, ki presegajo sedanjo
raven, ter tako prispevati k razvoju Evropskega razisko
valnega prostora.

(10)

Da se omogoči učinkovit postopek za ustanovitev ERIC,
morajo subjekti, ki želijo ustanoviti ERIC, predložiti
vlogo Komisiji, ki bi morala s pomočjo neodvisnih stro
kovnjakov, ki lahko vključuje člane ESFRI, ugotoviti, ali je
predlagana raziskovalna infrastruktura v skladu s to
uredbo. Takšna vloga bi morala vsebovati izjavo države
članice gostiteljice o priznanju ERIC kot mednarodnega
telesa ali organizacije od dneva njegove ustanovitve za
namen uporabe Direktive Sveta 2006/112/ES z dne
28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na
dodano vrednost (2) in Direktive Sveta 92/12/EGS z
dne 25. februarja 1992 o splošnem režimu za trošarinske
proizvode in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih
proizvodov (3). Kot mednarodna organizacija za namen
uporabe Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za
oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (4) bi
moral biti ERIC v skladu s pravili glede državnih pomoči
tudi upravičen do nekaterih oprostitev.

(11)

Zaradi preglednosti bi morala biti odločitev o ustanovitvi
ERIC objavljena v Uradnem listu Evropske unije. Iz istega
razloga bi bilo treba tej odločitvi priložiti bistvene
elemente Statuta.

(12)

ERIC bi moral imeti pravno osebnost za čim bolj učin
kovito izvajanje svojih nalog in čim širšo pravno sposobnost od dneva začetka veljavnosti odločitve o njegovi
ustanovitvi. Da se določi zakonodaja, ki se uporabi, bi
moral imeti uradni sedež na ozemlju tiste članice ERIC,
ki je država članica ali pridružena država.

(13)

V ERIC bi morale biti včlanjene vsaj tri države članice,
včlanijo pa se lahko tudi pridružene države in tretje
države, ki niso pridružene države in izpolnjujejo pogoje,
ter posebne medvladne organizacije.

(2) UL L 347, 11.12.2006, str. 1.
(3) UL L 76, 23.3.1992, str. 1.
(4) UL L 134, 30.4.2004, str. 114.
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(14)

V skladu z razsežnostjo Skupnosti v zvezi s to uredbo bi
morale imeti države članice skupaj večino glasov v skup
ščini članic ERIC.

(15)

Za izvajanje tega okvira bi bilo treba v statutu določiti
natančnejše določbe, na podlagi katerih bi morala Komi
sija preučiti skladnost vloge z okvirom iz te uredbe.

(16)

(22)

Države članice lahko uporabijo ali sprejmejo kakršen koli
zakon ali drug predpis, če ta ni v nasprotju s področjem
uporabe ali cilji te uredbe.

(23)

Za zagotovitev zadostnega nadzora skladnosti s to
uredbo, bi moral ERIC predložiti Komisiji in zadevnim
javnim organom svoje letno poročilo in kakršne koli
informacije o okoliščinah, ki lahko resno ogrozijo izva
janje njegovih nalog. Če Komisija na osnovi letnega
poročila ali drugače sumi, da ERIC resno krši to uredbo
ali drugo veljavno zakonodajo, bi morala od ERIC in/ali
njegovih članic zahtevati pojasnilo in/ali ukrepanje. V
izrednih primerih in če ni sprejet noben ukrep za
odpravo pomanjkljivosti, lahko Komisija razveljavi
odločitev o ustanovitvi ERIC in posledično s tem likvidira
ERIC.

(24)

Ker cilja te uredbe, in sicer vzpostavitve okvira za
evropske raziskovalne infrastrukture med državami
članicami, države članice ne morejo učinkovito doseči v
okviru nacionalnih ustavnih sistemov in ker je te cilj
zaradi nadnacionalne narave problema lažje doseči na
ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu
z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z
načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne
prekoračuje okvira, potrebnega za dosego tega cilja.

(25)

Ker je ta uredba oblikovana predvsem zaradi učinkovi
tega izvajanja programov Skupnosti za raziskave, tehno
loški razvoj in predstavitvene dejavnosti in ker so ukrepi,
potrebni za njeno izvajanje, predvsem upravljalni ukrepi,
bi jih bilo treba sprejeti v skladu z upravljalnim
postopkom iz člena 4 Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne
28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (1) –

Na eni strani je treba zagotoviti, da je ERIC dovolj prilagodljiv, da lahko spremeni svoj statut, na drugi strani pa
mora Skupnost, ki ustanovi ERIC, ohraniti nadzor nad
nekaterimi bistvenimi elementi. Če sprememba zadeva
bistveni element Statuta, priloženega odločitvi o ustano
vitvi ERIC, bi bilo treba to spremembo pred začetkom
veljavnosti odobriti z odločitvijo Komisije, sprejeto po
enakem postopku kot odločitev o ustanovitvi ERIC. O
kakršni koli drugi spremembi bi bilo treba obvestiti
Komisijo, ki lahko ugovarja, če meni, da je sprememba
v nasprotju s to uredbo.

(17)

ERIC mora za učinkovito upravljanje svojih dejavnosti
ustanoviti lastne organe. Statut bi moral določati način,
kako ti organi zakonito zastopajo ERIC.

(18)

ERIC mora za izvrševanje finančnih obveznosti izvajati
svoje dejavnosti v skladu z načeli dobrega upravljanja
proračuna.

(19)

ERIC je lahko upravičen do financiranja v skladu z
naslovom VI Finančne uredbe. Možno je tudi financiranje
v okviru kohezijske politike v skladu z zadevno zako
nodajo Skupnosti.

(20)

ERIC bi moral biti za čim bolj učinkovito izvajanje nalog
in kot logična posledica svoje pravne osebnosti odgo
voren za svoje dolgove. Da se članicam zagotovijo
ustrezne rešitve v zvezi z njihovo odgovornostjo, bi
bilo treba omogočiti, da se v Statutu določijo različne
ureditve odgovornosti, ki presega odgovornost, omejeno
na prispevke članic.
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SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
(21)

Ker je ERIC ustanovljen v skladu z zakonodajo Skupno
sti, bi morala zanj veljati zakonodaja Skupnosti in zako
nodaja države njegovega uradnega sedeža. Vendar bi
lahko imel ERIC sedež poslovanja v drugi državi. V
posebnih primerih iz Statuta ERIC bi se morala uporab
ljati zakonodaja te države. Poleg tega bi morale za ERIC
veljati izvedbena pravila, ki so skladna s Statutom.

Predmet
Ta uredba določa pravni okvir, ki opredeljuje zahteve in
postopke za ustanovitev Konzorcija evropske raziskovalne infra
strukture (v nadaljnjem besedilu: ERIC) ter učinke njegove usta
novitve.
(1) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.
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Člen 2
Opredelitve pojmov
Za namene uporabe te uredbe se uporabljajo naslednje oprede
litve:

(a) „raziskovalna infrastruktura“ pomeni objekte in naprave, vire
in s tem povezane storitve, ki jih znanstvena skupnost
uporablja za izvajanje vrhunskih raziskav na zadevnih
področjih, ter zajema glavno znanstveno opremo ali nize
instrumentov; na znanju temelječe vire, kot so zbirke, arhivi
ali strukturirani znanstveni podatki; zagotavljanje infrastruk
tur, temelječih na informacijski in komunikacijski tehnolo
giji, kot so infrastruktura GRID ter računalniške, programske
in komunikacijske infrastrukture; kakršna koli druga edin
stvena sredstva, bistvena za dosego odličnosti raziskav. Take
raziskovalne infrastrukture so lahko „na enem mestu“ ali
„razpršene“ (organizirana mreža virov);

8.8.2009

(a) potrebna je za izvajanje evropskih programov in projektov
raziskovalnih dejavnosti, vključno z učinkovito izvedbo
programov Skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in
predstavitvene dejavnosti;

(b) zagotavlja dodano vrednost v okviru krepitve in strukturi
ranja evropskega raziskovalnega prostora (ERP) in bistveno
izboljšuje zadevna znanstvena in tehnološka področja na
mednarodni ravni;

(c) ob upoštevanju pravil, ki jih določa Statut, je raziskovalcem
iz držav članic in pridruženih držav omogočen učinkovit
dostop;

(d) prispeva k mobilnosti znanja in/ali raziskovalcev v okviru
ERP in krepi izkoriščanje intelektualnega potenciala vseh
držav članic Evropske unije ter

(b) „tretja država“ pomeni državo, ki ni država članica Evropske
unije;

(e) prispeva k razširjanju in optimizaciji rezultatov dejavnosti
Skupnosti na področju raziskav, tehnološkega razvoja in
predstavitvenih dejavnosti.

(c) „pridružena država“ pomeni tretjo državo, ki je s Skupnostjo
povezana z mednarodnim sporazumom, v skladu in na
podlagi katerega nakazuje finančni prispevek celoti ali delu
programov Skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in
predstavitvene dejavnosti.

Člen 5
Vloga za ustanovitev ERIC
1.
Subjekti, ki zaprosijo za ustanovitev ERIC (v nadaljnjem
besedilu: vlagatelji), predložijo vlogo Komisiji. Vloga se predloži
v pisni obliki v enem od uradnih jezikov institucij Unije in
vsebuje:

Člen 3
Naloge in druge dejavnosti
1.
Glavna naloga ERIC je ustanovitev in upravljanje razisko
valne infrastrukture.

2.
ERIC opravlja svojo glavno nalogo na neprofitni podlagi.
Kljub temu lahko opravlja nekatere gospodarske dejavnosti, pod
pogojem, da so tesno povezane z njegovo glavno nalogo in ne
ogrožajo izvajanje le te.

3.
ERIC ločeno beleži odhodke in prihodke svojih gospodar
skih dejavnosti ter zaračuna tržne cene zanje ali, če teh ni
mogoče določiti, polno ceno z razumno maržo.

Člen 4
Zahteve v zvezi z infrastrukturo
Raziskovalna infrastruktura, ki jo ustanovi ERIC, izpolnjuje
naslednje zahteve:

(a) zahtevo Komisiji za ustanovitev ERIC;

(b) predlagan statut ERIC iz člena 10;

(c) tehnični in znanstveni opis raziskovalne strukture, ki jo
mora ustanoviti in upravljati ERIC, zlasti ob upoštevanju
zahtev iz člena 4;

(d) izjavo države članice gostiteljice o priznanju ERIC kot
mednarodnega telesa v smislu členov 143(g) in 151(1)(b)
Direktive 2006/112/ES in mednarodne organizacije v smislu
druge alinee člena 23(1) Direktive 92/12/EGS od dneva
njegove ustanovitve. Roki in pogoji za izjeme iz teh določb
se določijo s sporazumom med članicami ERIC.

2.
Komisija oceni vlogo v skladu s pogoji iz te uredbe. Med
ocenjevanjem pridobi mnenja neodvisnih strokovnjakov, zlasti
na področju nameravanih dejavnosti ERIC. Rezultat take ocene
se sporoči vlagateljem, ki se po potrebi pozovejo k dopolnitvi
ali spremembi vloge.
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Člen 6

Člen 9

Odločitev o vlogi

Zahteve za članstvo

1.
Komisija ob upoštevanju rezultatov ocene iz člena 5(2) in
v skladu s postopkom iz člena 20:

1.

Člani ERIC lahko postanejo naslednji subjekti:

(a) države članice;
(a) sprejme odločitev o ustanovitvi ERIC, ko se prepriča, da so
izpolnjene zahteve iz te uredbe, ali
(b) pridružene države;
(b) zavrne vlogo, če ugotovi, da zahteve iz te uredbe niso izpol
njene, vključno takrat, kadar izjava iz člena 5(1)(d) ni bila
predložena.

(c) tretje države, ki niso pridružene države;

(d) medvladne organizacije.
2.
Odločitev o vlogi se sporoči vlagateljem. V primeru zavr
nitve je treba vlagateljem odločitev jasno in natančno pojasniti.

Odločitev o ustanovitvi ERIC se objavi tudi v seriji L Uradnega
lista Evropske unije.

3.
Osnovni elementi Statuta, kakor so določeni v točkah (b)
do (f) člena 10 in v točkah (i) do (vi) točke (g), in so vključeni v
vlogo, so priloženi odločitvi o ustanovitvi ERIC.

2.
V ERIC so včlanjene vsaj tri države članice. Druge države
članice se lahko včlanijo kadar koli pod poštenimi in razumnimi
pogoji iz Statuta, lahko pa se priključijo tudi kot opazovalke,
brez pravice do glasovanja in v skladu s pogoji iz Statuta.
Včlanijo se lahko pridružene države in tretje države, ki niso
pridružene države, pa tudi medvladne organizacije, če to odobri
skupščina članic iz člena 12(a) v skladu s pogoji in postopki za
spremembe članstva iz Statuta.

3.
Države članice imajo skupaj večino glasov v skupščini
članic.

Člen 7
1.
ERIC je pravna oseba od dne, ko začne veljati odločitev o
ustanovitvi ERIC.

4.
Katero koli državo članico, pridruženo državo ali tretjo
državo kot članico ERIC lahko zastopa en javni subjekt ali
več javnih subjektov, vključno z regijami, ali zasebni subjekti,
ki opravljajo javne storitve na področju uveljavljanja določenih
pravic in razrešitve določenih obveznosti.

2.
ERIC ima v vsaki državi članici čim širšo pravno sposobnost, ki je pravnim osebam dodeljena v skladu z zakonodajo
zadevne države članice. Zlasti lahko pridobiva premično in
nepremično premoženje in intelektualno lastnino ter z njimi
razpolaga, lahko sklepa pogodbe in je lahko stranka v sodnem
postopku.

5.
Pridružene države, tretje države in medvladne organizacije,
ki želijo ustanoviti ali postati članice ERIC, priznavajo, da ima
ERIC pravno osebnost in pravno sposobnost v skladu s členom
7(1) in (2) ter da upošteva pravila iz člena 15.

Statut ERIC

3.
ERIC je mednarodna organizacija v skladu s točko (c)
člena 15 Direktive 2004/18/ES.

Člen 8
Sedež in naziv
1.
ERIC ima uradni sedež na ozemlju članice, ki je država
članica ali pridružena država.

2.

Vsak ERIC ima naziv, ki ga sestavlja tudi okrajšava „ERIC“.

6.
Pridružene države in tretje države, ki želijo ustanoviti ali
postati članice ERIC, slednjega obravnavajo tako, kot je
določeno v členih 5(1)(d) in 7(3).

Člen 10
Statut
Statut ERIC vključuje vsaj naslednje:

(a) seznam članic, opazovalk in po potrebi subjektov, ki zasto
pajo članice, ter pogoje in postopek za spremembo članstva
in zastopanja v skladu s členom 9;
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(b) naloge in dejavnosti ERIC;
(c) uradni sedež v skladu s členom 8(1);
(d) naziv ERIC v skladu s členom 8(2);

8.8.2009

točk (i) do (vi) točke (g) člena 10. Takšna sprememba ne
začne veljati pred začetkom veljavnosti odločitve o njeni odob
ritvi. Komisija smiselno uporablja člen 5(2) in člen 6.

2.
ERIC predloži Komisiji kakršno koli spremembo Statuta,
ki ni zajeta v odstavku 1, v desetih dneh po njenem sprejetju.

(e) trajanje in postopek likvidacije v skladu s členom 16;
(f) ureditev odgovornosti v skladu s členom 14(2);

3.
Komisija lahko ugovarja taki spremembi v šestdesetih
dneh od predložitve z navedbo razlogov, zakaj sprememba ne
izpolnjuje zahtev iz te uredbe.

(g) osnovna načela, ki zajemajo:
(i) politiko dostopa za uporabnike;

4.
Sprememba ne začne veljati pred potekom roka za ugovor
ali preden ta rok odloži Komisija ali pred preklicem vloženega
ugovora.

(ii) politiko znanstvenega ocenjevanja;
(iii) politiko razširjanja;
(iv) politiko na področju pravic intelektualne lastnine;

5.

Vloga za spremembo vsebuje naslednje:

(a) besedilo predlagane oziroma sprejete spremembe, vključno
z datumom začetka veljavnosti;

(v) politiko zaposlovanja, vključno z enakimi možnostmi;
(vi) politiko javnih naročil, ki upošteva načela preglednosti,
nediskriminacije in konkurence;
(vii) prenehanje obratovanja, če je ustrezno;

(b) spremenjeno prečiščeno besedilo Statuta.

Člen 12
Organizacija ERIC

(viii) podatkovno politiko;
(h) pravice in obveznosti članic, vključno z obveznostjo prispe
vanja k uravnoteženemu proračunu in pravico glasovanja;
(i) organe ERIC, njihove naloge, pristojnosti ter način, kako so
sestavljeni in kako odločajo, vključno v zvezi s spremembo
statuta v skladu s členoma 11 in 12;

Statut predvideva vsaj naslednje organe z naslednjimi pristoj
nostmi:

(a) skupščino članic kot organa s polno pristojnostjo odločanja,
vključno v zvezi s sprejetjem proračuna;

(b) direktorja ali svet direktorjev, ki ju imenuje skupščina članic
kot izvršilni organ in zakonitega zastopnika ERIC.

(j) opredelitev delovnega(-ih) jezika(-ov);
(k) sklicevanja na pravila o izvajanju statuta.
Statut se javno objavi na spletni strani ERIC in na njegovem
uradnem sedežu.

Statut določa, kako člani sveta direktorjev zakonito zastopajo
ERIC.

Člen 13

Člen 11

Proračunska načela, računovodski izkazi in revizija

Spremembe Statuta

1.
Vse postavke prihodkov in odhodkov ERIC se vključijo v
ocene, ki jih je treba pripraviti za vsako proračunsko leto, in se
prikažejo v proračunu. Prihodki in odhodki, prikazani v
proračunu, so uravnoteženi.

1.
ERIC predloži Komisiji v odobritev kakršno koli spre
membo Statuta, povezano z vprašanji iz točk (b) do (f) ali
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2.
Članice ERIC zagotovijo, da se odobrena proračunska
sredstva porabljajo v skladu z načeli dobrega finančnega poslo
vodenja.
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3.
Zakonodaja Skupnosti o pristojnosti se uporablja za spore
med ERIC in tretjimi osebami. V primerih, ki niso zajeti v
zakonodaji Skupnosti, zakonodaja države, v kateri ima ERIC
svoj uradni sedež, določi pristojno sodišče za reševanje takšnega
spora.

3.
Proračun se določi in izvršuje ter računovodski izkazi
pripravijo v skladu z načelom preglednosti.

4.
Računovodskim izkazom ERIC je priloženo poročilo o
upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju med
proračunskim letom.

Člen 16
Likvidacija in plačilna nesposobnost
1.
Statut določa postopek, ki se uporabi v primeru likvidacije
ERIC na podlagi sklepa skupščine članic. Likvidacija lahko
privede do prenosa dejavnosti na neki drug pravni subjekt.

5.
ERIC izpolnjuje zahteve veljavne zakonodaje na področju
priprave, evidentiranja, revizije in objave računovodskih izkazov.

Člen 14
Odgovornost in zavarovanje
1.

ERIC je odgovoren za svoje dolgove.

2.
Finančna odgovornost članic za dolgove ERIC je omejena
na njihove ustrezne prispevke v ERIC. Članice lahko v Statutu
navedejo, ali bodo prevzele vnaprej določeno odgovornost nad
njihovimi ustreznimi prispevki ali neomejeno odgovornost.

3.
V primeru, da finančna odgovornost njegovih članic ni
neomejena, ERIC sklene potrebna zavarovanja, da se pokrijejo
vsa tveganja v zvezi z njegovo gradnjo in delovanjem infrastruk
ture.

4.

1.

2.
Takoj ko skupščina članic sprejme sklep o likvidaciji, in v
vsakem primeru v desetih dneh po njegovem sprejetju, ERIC o
tem obvesti Komisijo. Komisija objavi ustrezno obvestilo v seriji
C Uradnega lista Evropske unije.

3.
Takoj po zaključku postopka likvidacije in v vsakem
primeru v desetih dneh po tem zaključku, ERIC o tem obvesti
Komisijo. Komisija objavi ustrezno obvestilo v seriji C Uradnega
lista Evropske unije. ERIC preneha obstajati z dnem objave obve
stila.

4.
Če ERIC ni sposoben plačati svojih dolgov, o tem takoj
obvesti Komisijo. Komisija objavi ustrezno obvestilo v seriji C
Uradnega lista Evropske unije.

Skupnost ni odgovorna za noben dolg ERIC.

Člen 15

Člen 17

Pravo, ki se uporablja, in sodna pristojnost

Poročanje in nadzor

Ustanovitev in notranje delovanje ERIC ureja:

(a) zakonodaja Skupnosti, zlasti ta uredba in odločitve iz členov
6(1)(a) in 11(1);

(b) zakonodaja države, v kateri ima ERIC uradni sedež, pri
zadevah, ki jih ne ureja ali jih le delno ureja zakonodaja
iz točke (a);

1.
ERIC pripravi poročilo o letnih dejavnostih, ki zlasti
vsebuje znanstvene, operativne in finančne dejavnosti iz člena
3. Poročilo potrdi skupščina članic in ga predloži Komisiji kot
tudi zadevnim javnim organom v šestih mesecih po zaključku
ustreznega proračunskega leta. To poročilo je dostopno javnosti.

2.
ERIC in zadevne države članice obvestijo Komisijo o
kakršnih koli okoliščinah, ki bi lahko resno ogrozile izpolnje
vanje nalog ERIC ali ovirale njegovo zmožnost izpolnjevanja
zahtev iz te uredbe.

(c) Statut in izvedbena pravila.

2.
Sodišče Evropskih skupnosti je pristojno za spor med
članicami v zvezi z ERIC ali med članicami in ERIC ter za
kakršen koli spor, v katerem je udeležena Skupnost.

3.
Če Komisija prejme namig, da ERIC resno krši to uredbo,
odločitve, sprejete na podlagi te uredbe ali druge veljavne zako
nodaje, zahteva pojasnilo od ERIC in/ali njegovih članic.
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4.
Če Komisija po tem, ko je ERIC in/ali njegovim članicam
zagotovila razumen rok za predložitev pripomb, ugotovi, da
ERIC resno krši to uredbo, odločitve, sprejete na podlagi te
uredbe ali druge veljavne zakonodaje, lahko ERIC in njegovim
članicam predlaga ukrep za odpravo pomanjkljivosti.

8.8.2009

Člen 19
Poročilo in pregled
Najpozneje 27. julija 2014 Komisija predloži Evropskemu parla
mentu in Svetu poročilo o njenem izvajanju in predloge za
spremembe, kjer je to potrebno.
Člen 20

5.
Če ni sprejet noben ukrep za odpravo pomanjkljivosti,
lahko Komisija razveljavi odločitev o ustanovitvi ERIC v skladu
s postopkom iz člena 20. Ta odločitev se sporoči ERIC in se
objavi v seriji L Uradnega lista Evropske unije. S tem se sproži
likvidacija ERIC.

Postopek v odboru
1.

Komisiji pomaga upravljalni odbor.

2.
Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7
Sklepa 1999/468/ES.
Rok iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je dva meseca.

Člen 18

Člen 21

Ustrezne določbe

Začetek veljavnosti

Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, ki zagotavljajo učin
kovito izvajanje te uredbe.

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 Luxembourgu, 25. junija 2009
Za Svet
Predsednik
L. MIKO
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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 724/2009
z dne 7. avgusta 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 8. avgusta 2009.

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

V Bruslju, 7. avgusta 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

MK
XS
ZZ

29,6
23,3
26,5

0707 00 05

MK
TR
ZZ

25,2
103,3
64,3

0709 90 70

TR
ZZ

103,3
103,3

0805 50 10

AR
TR
UY
ZA
ZZ

63,9
92,6
61,1
67,6
71,3

0806 10 10

EG
MA
TR
ZA
ZZ

153,7
103,9
143,0
127,8
132,1

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

90,8
67,5
81,0
96,2
86,6
85,7
79,6
83,9

0808 20 50

AR
AU
CL
TR
ZA
ZZ

131,4
112,1
101,7
146,6
90,8
116,5

0809 20 95

CA
TR
US
ZZ

365,6
275,1
335,1
325,3

0809 30

TR
ZZ

144,2
144,2

0809 40 05

IL
ZZ

138,0
138,0

(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. 725/2009
z dne 7. avgusta 2009
o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Pan de Cruz
de Ciudad Real (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 člena 7(4) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

V skladu s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila
vloga Španije za registracijo imena „Pan de Cruz de
Ciudad Real“ 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, 7. avgusta 2009
Za Komisijo
Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije

(1) UL L 93, 31.3.2006, str. 12.
(2) UL C 324, 19.12.2008, str. 26.
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PRILOGA
Živila iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 510/2006:
Skupina 2.4 Pekovski izdelki, fino pecivo, slaščice in piškoti
ŠPANIJA
Pan de Cruz de Ciudad Real (ZGO)

8.8.2009
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II
(Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna)

ODLOČBE/SKLEPI

KOMISIJA
ODLOČBA KOMISIJE
z dne 5. avgusta 2009
o določitvi zahtev po registraciji proizvajalcev baterij in akumulatorjev v skladu z Direktivo
2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta
(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 6054)
(Besedilo velja za EGP)

(2009/603/ES)
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem
odbora, ustanovljenega s členom 18(1) Direktive
2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

ob upoštevanju Direktive 2006/66/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah in akumulatorjih ter
odpadnih baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi Direktive
91/157/EGS (1) ter zlasti člena 17 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

Na podlagi Direktive 2006/66/ES morajo biti proizvajalci
baterij in akumulatorjev registrirani. Da bi preprečili
nepotrebno upravno breme za te proizvajalce, je treba
določiti postopkovne zahteve, ki bi veljale po vsej Skup
nosti.

Ustrezno je določiti informacije, ki jih morajo predložiti
proizvajalci baterij in akumulatorjev v vlogi za regi
stracijo, pri tem pa je treba preprečiti vsakršno prekri
vanje z zahtevami v zvezi z drugimi postopki registracije.

Člen 1
Zahteve za registracijo
Registracija proizvajalcev baterij in akumulatorjev poteka v
papirni ali elektronski obliki pri nacionalnih organih ali nacio
nalnih organizacijah, ki jih pooblastijo države članice in so
pristojne za te proizvajalce (v nadaljnjem besedilu: registracijski
organi).

Postopek registracije je lahko del kakega drugega registracijskega
postopka proizvajalca.

Proizvajalci baterij in akumulatorjev se morajo v državi članici,
v kateri prvič dajejo na njen trg baterije in akumulatorje na
profesionalni osnovi, registrirati le enkrat in ob registraciji prej
mejo registracijsko številko.

Člen 2
(3)

Da bi preprečili nepotrebne upravne stroške za zadevne
proizvajalce, morajo biti vse pristojbine za registracijo
sorazmerne in utemeljene s stroški.

(1) UL L 266, 26.9.2006, str. 1.

Podatki, ki jih morajo predložiti proizvajalci
Proizvajalci baterij in akumulatorjev registracijskim organom
predložijo informacije, ki so navedene v Prilogi.
(2) UL L 114, 27.4.2006, str. 9.
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Proizvajalcem baterij in akumulatorjev zaradi registracije iz
drugega odstavka člena 1 ni treba predložiti informacij, ki
niso navedene v Prilogi.
Člen 3
Pristojbina za registracijo
Registracijski organi lahko uporabijo pristojbine za registracijo
le, če te temeljijo na stroških in so sorazmerne.
Registracijski organi, ki uporabljajo pristojbine za registracijo,
pristojne nacionalne organe obvestijo o načinu izračuna pristo
jbin.

8.8.2009

proizvajalci o tem obvestijo pristojne registracijske organe
najpozneje v enem mesecu po spremembi.
Člen 5
Izpis iz registra
Če proizvajalci opustijo proizvodnjo v državi članici, se z obve
stilom pristojnemu registracijskemu organu izpišejo iz registra.
Člen 6
Ta odločba je naslovljena na države članice.
V Bruslju, 5. avgusta 2009

Člen 4
Sprememba podatkov o registraciji

Za Komisijo

Države članice zagotovijo, da v primeru spremembe podatkov,
ki jih proizvajalci predložijo v skladu s Prilogo k tej odločbi,

Stavros DIMAS

Član Komisije

8.8.2009
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PRILOGA
INFORMACIJE, KI SE PREDLOŽIJO PRI REGISTRACIJI
1. Ime proizvajalca in blagovne znamke (če obstajajo) s katerimi bodo nastopali v državi članici.
2. Naslov ali naslovi proizvajalca: poštna številka in kraj, naziv ulice in hišna številka, država, URL, telefonska številka in
kontaktna oseba, številka telefaksa ter e-naslov proizvajalca, če obstajajo.
3. Navedba vrste baterij ali akumulatorjev, ki jih proizvajalec daje v promet: prenosne baterije in akumulatorji, indu
strijske baterije in akumulatorji ali avtomobilske baterije in akumulatorji.
4. Podatki o izpolnjevanju obveznosti proizvajalca: posamezno ali v skupinskem programu.
5. Datum vloge za registracijo.
6. Nacionalna identifikacijska oznaka proizvajalca, vključno z evropsko davčno številko ali nacionalno davčno številko
proizvajalca (izbirno).
7. Izjava z navedbo, da so predložene informacije resnične.
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SKLEP KOMISIJE
z dne 7. avgusta 2009
o finančnem prispevku Skupnosti za leto 2009 za izvedbo dveletnega pilotnega projekta na
področju kakovosti zraka v šolah
(2009/604/ES)
jejo brez temeljnega akta, če ukrepi, ki naj bi se financi
rali, spadajo v pristojnost Skupnosti ali Evropske unije.

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z
dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni
proračun Evropskih skupnosti (1), in zlasti člena 49(6)(a) in (b)
ter člena 75(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z
dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izva
janje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni
uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupno
sti (2), in zlasti člena 90 Uredbe,

(4)

V skladu s členom 75(2) finančne uredbe mora institucija
ali organi, na katere je ta institucija prenesla pooblastila,
pred odobritvijo izdatka sprejeti odločitev o financiranju.

(5)

V skladu s členom 90(2) Uredbe (ES, Euratom)
št. 2342/2002 (v nadaljnjem besedilu: „podrobna
navodila za izvajanje finančne uredbe“), se program
dela, kjer je izvajanje ustreznih odobritev predvideno v
letnem programu dela in predstavlja okvir, opredeljen v
zadostni meri, obravnava kot sklep o financiranju za
zadevne pogodbe nepovratnih pomoči in javnih naročil.

(6)

Organ, pristojen za proračun, je v proračunu EU za
leto 2009, in sicer v proračunski vrstici 17 03 09, pred
videl posebna sredstva za pilotni projekt Zapletene razi
skave na področju zdravja, okolja, transporta in
podnebnih sprememb – Izboljšanje notranje in zunanje
kakovosti zraka.

(7)

Primerno je sprejeti letni program dela za pilotni projekt
Zapletene raziskave na področju zdravja, okolja, tran
sporta in podnebnih sprememb – Izboljšanje notranje
in zunanje kakovosti zraka, ki bo za ta projekt veljal
kot sklep o financiranju v smislu člena 75 finančne
uredbe in člena 90 podrobnih navodil za izvajanje fina
nčne uredbe –

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Splošni proračun Evropske unije za finančno leto 2009
vsebuje proračunsko vrstico 17 03 09 – pilotni projekt
Zapletene raziskave na področju zdravja, okolja, tran
sporta in podnebnih sprememb – Izboljšanje notranje
in zunanje kakovosti zraka.

(2)

V skladu s členom 49(1) Uredbe (ES, Euratom)
št. 1605/2002 (v nadaljnjem besedilu: „finančna uredba“)
je treba pred uporabo sredstev, odobrenih v proračunu za
kateri koli ukrep Skupnosti ali Evropske unije, najprej
sprejeti temeljni akt.

SKLENILA:

Člen 1
(3)

(1 )

V skladu s členom 49(6)(a) in (b) finančne uredbe se z
odstopanjem od člena 49(1) odobrena proračunska sred
stva za eksperimentalne pilotne projekte, namenjene
preskušanju izvedljivosti ukrepa in njegove uporabnosti,
in proračunska sredstva za pripravljalne ukrepe na
področjih uporabe Pogodbe ES, namenjene za pripravo
predlogov za sprejetje prihodnjih ukrepov, lahko izvršu

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(2) UL L 357, 31.12.2002, str. 1.

Program dela iz Priloge se odobri in financira iz proračunske
vrstice 17 03 09 splošnega proračuna Evropske unije za fina
nčno leto 2009 do največ 4 000 000 EUR.

Člen 2
Ta sklep velja kot sklep o financiranju v smislu člena 75 fina
nčne uredbe in člena 90 podrobnih navodil o izvajanju finančne
uredbe.
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Za izvajanje sklepa je pristojen generalni direktor Generalnega direktorata za zdravje in potrošnike.
V Bruslju, 7. avgusta 2009
Za Komisijo
Androulla VASSILIOU

Članica Komisije
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PRILOGA
Pilotni projekt Zapletene raziskave na področju zdravja, okolja, transporta in podnebnih sprememb – Izboljšanje
notranje in zunanje kakovosti zraka (proračunska vrstica 17 03 09)
1.

UVOD

1.1 Proračunska vrstica: 17 03 09
1.2 Temeljni akt
Pilotni projekt v smislu člena 49(6) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni
uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo
(ES) št. 1525/2007 (2).
1.3 Splošni cilji pilotnega projekta
Organ, pristojen za proračun, je Komisiji zagotovil sredstva za financiranje pilotnega projekta, katerega namen je
razširiti naše znanje o kakovosti zraka v šolah in vzgojno-varstvenih organizacijah.
V preteklosti je bilo v okviru raziskav kakovosti zraka v zaprtih prostorih namenjene manj pozornosti kot kakovosti
zraka na prostem, čeprav raziskave na slednjem področju v nekaterih primerih veljajo tudi za zrak v zaprtih
prostorih. O zraku na prostem obstaja že obsežen zakonodajni okvir, medtem ko zrak v zaprtih prostorih urejajo
razdrobljene pobude in predpisi. Poleg tega je bila kakovost zraka v šolah preučevana veliko redkeje kot kakovost
zraka v drugih zaprtih prostorih. Glede na to, da okoli 20 % prebivalstva EU preživi večji del dneva v šoli in da
obolevnost za astmo in drugimi boleznimi dihal v Evropi vse bolj narašča, zlasti med otroci, je namen projekta:
— identificirati in analizirati probleme, povezane z zrakom v šolah, pri tem pa posvetiti pozornost zlasti prezrače
vanju, gradnji, vzdrževanju in čiščenju,
— oceniti učinkovitost ustreznega prezračevanja pri zmanjševanju onesnaženosti zraka v šolskem okolju,
— oceniti vpliv podnebnih sprememb (večja pogostost vročinskih valov, obdobij hudega mraza in onesnaževal
zunanjega zraka) v šolah na zdravje otrok,
— oceniti vplive ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti zunanjega zraka, vključno s kratkoročnimi ukrepi, na
kakovost zraka v šolah in na izpostavljenost otrok v šolskem okolju,
— pripraviti ustrezna priporočila za reševanje problemov, povezanih s kakovostjo zraka v šolskem okolju.
1.4 Posebne prednostne naloge za leto 2009
1. Izvesti meritve zraka v zaprtih prostorih v šolah in tako pridobiti nove podatke o koncentracijah glavnih
onesnaževal zraka v zaprtih prostorih v šolah.
2. Oceniti učinek transporta (prometa) v kombinaciji z vplivi podnebnih sprememb na šolsko okolje.
3. Oceniti učinke na zdravje otrok zaradi izpostavljenosti onesnaževalom zraka v zaprtih prostorih in pripraviti
priporočila za preprečevanje in zmanjševanje pojavnosti bolezni dihal z izboljšanjem kakovosti šolskega okolja in
povezanimi ukrepi.
4. Sistematsko kvantitativno določiti deleže posameznih virov onesnaževal zraka v zaprtih prostorih v šolskem
okolju. Identifikacija glavnih virov bi pripomogla k zmanjšanju teh onesnaževal. V tem smislu je prednostna
naloga zlasti izboljšati razumevanje kemičnih emisij iz potrošniških proizvodov in gradbenih materialov.
5. Preučiti mehanizme vzajemnega kemičnega in biokemičnega delovanja v mešanicah zraka v zaprtih prostorih, ki
so značilne za šole in različne geografske širine, ter razviti metodologijo za izboljšanje znanj, ki bodo omogočila
natančnejšo oceno zdravstvenega tveganja glede učinka takšnega vzajemnega delovanja na končno tveganje za
zdravje.
(1) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(2) UL L 343, 27.12.2007, str. 9.
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6. Na podlagi zgoraj naštetega pripraviti evropske smernice za zdrave evropske šole.
V preteklosti sta Komisija in Parlament že podprla dva tematsko sorodna projekta:
— Leta 2001 je Komisija podprla projekt o zdravju dihal v petih evropskih mestih na Danskem, v Franciji, Italiji, na
Norveškem in Švedskem. V okviru projekta so bili ugotovljeni skupni problemi, kot so neustrezno prezračevanje,
visoka koncentracija delcev, plesni in alergenov. Zaključeno je bilo, da bi bila podobna študija, ki bi zajela vse
države članice, izjemno koristna (1).
— Leta 2008 je bil uradno predstavljen pilotni projekt o izpostavljenosti kemikalijam v zraku v zaprtih prostorih in
možnem tveganju za zdravje, ki ga je financiral Evropski parlament. V analizo so bile vključene tudi šole in vrtci
v mestih izbranih držav članic. Iz glavnih ugotovitev projekta izhaja zlasti potreba po nadaljnjih raziskavah o
bremenu, ki ga onesnaženost zraka v zaprtih prostorih v Evropski uniji predstavlja za javno zdravje (zlasti v
zaprtih prostorih, kjer se pogosto zadržujejo otroci, kot so šole in vrtci) (2).
— V letu 2009 je bilo glede na razpoložljiva proračunska sredstva sklenjeno, da se geografska pokritost pilotnega
projekta razširi na večje število držav članic EU, s poudarkom na novih državah članicah. V projekt je treba
vključiti tudi države kandidatke in države v Srednji in Vzhodni Evropi. Cilj projekta je pripraviti smernice za
ukrepe za izboljšanje stanja, ki bodo zajeli najrazličnejše situacije v Evropi.
— Pilotni projekt naj temelji na prejšnjih projektih in ustvarja sinergijo z obstoječimi projekti na tem področju (npr.
HITEA) (3).
2.

VRSTA FINANČNE PODPORE: JAVNI RAZPIS

2.1 Razčlenitev sredstev po področjih/ukrepih (gl. oddelke v nadaljevanju)
Skupni razpoložljivi znesek: 4 000 000 EUR. Na podlagi javnega razpisa bo sklenjena ena sama skupna pogodba o
storitvah.
2.2 Pričakovani rezultati financiranih ukrepov
Cilj razpisa je pridobiti več znanja o kakovosti zraka v zaprtih prostorih v šolah, saj otroci, ki so na onesnaževala še
posebej občutljivi, preživijo večji del časa v šolskem okolju. Cilj študije je tudi zbrati informacije o različnih
situacijah, ki se lahko pojavijo v šolskem okolju v Evropi. Na podlagi študije bo mogoče pripraviti smernice za
ustvarjanje zdravega šolskega okolja, ki bodo vključevale različne situacije.
2.3 Okvirni časovni razpored
Javni razpis

do konca prve polovice leta 2009

Izbor in podpis pogodbe

do konca leta 2009

(1) http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/pollution/pollution_2002_04_en.htm
(2) http://www.bookshop.europa.eu/eubookshop/download.action?fileName=LBNA23087ENC_002.pdf&eubphfUid=582569&catalogNbr=
LB-NA-23087-EN-C
(3) HITEA: Health Effects of Indoor Pollutants: Integrating microbial, toxicological and epidemiological approaches. http://www.hitea.eu/
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III
(Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU)

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU
SKUPNI UKREP SVETA 2009/605/SZVP
z dne 7. avgusta 2009
o spremembi Skupnega ukrepa 2009/137/SZVP o podaljšanju mandata posebnega predstavnika
Evropske unije na Kosovu (1)
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 14,
18(5) in 23(2) Pogodbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

(3)

Svet je 16. februarja 2009 sprejel Skupni ukrep
2009/137/SZVP (2) o podaljšanju mandata posebnega
predstavnika Evropske unije (PPEU) na Kosovu.
Člen 5(1) Skupnega ukrepa 2009/137/SZVP zagotavlja
referenčni finančni znesek v višini 645 000 EUR za kritje
odhodkov, povezanih z mandatom PPEU, za obdobje do
28. februarja 2010. Ta referenčni finančni znesek bi bilo
treba povišati za 102 000 EUR za kritje stroškov, pove
zanih z okrepitvijo dejavnosti uradnikov za zveze v
Beogradu.
V skladu s tem bi bilo treba spremeniti Skupni ukrep
2009/137/SZVP –

(1) V skladu z resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244
(1999).
(2) UL L 46, 17.2.2009, str. 69.

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1
Skupni ukrep 2009/137/SZVP se spremeni tako, da se člen 5(1)
nadomesti z naslednjim:
„1.
Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, pove
zanih z nalogami PPEU, za obdobje od 1. marca 2009 do
28. februarja 2010 znaša 747 000 EUR.“
Člen 2
Ta skupni ukrep začne veljati z dnem sprejetja.
Člen 3
Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 7. avgusta 2009
Za Svet
Predsednik
C. BILDT

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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