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

UREDBE
UREDBA KOMISIJE (ES) št. 876/2009
z dne 24. septembra 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 25. septembra 2009.

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

V Bruslju, 24. septembra 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
ZZ

31,8
31,8

0707 00 05

MK
TR
ZZ

33,2
125,5
79,4

0709 90 70

TR
ZZ

113,3
113,3

0805 50 10

AR
CL
TR
UY
ZA
ZZ

96,7
106,0
84,3
117,8
83,1
97,6

0806 10 10

EG
IL
TR
ZZ

104,8
111,8
95,7
104,1

0808 10 80

AR
BR
CL
NZ
US
ZA
ZZ

62,2
83,8
99,4
80,2
79,8
76,8
80,4

0808 20 50

AR
CN
TR
US
ZA
ZZ

81,8
48,1
108,5
161,5
70,1
94,0

0809 30

TR
ZZ

127,1
127,1

0809 40 05

TR
ZZ

90,9
90,9

(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. 877/2009
z dne 24. septembra 2009
o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju
sladkorja za tržno leto 2009/2010
metoda za določanje korekcijskih faktorjev iz točke (b)
navedenega odstavka.

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) ter zlasti člena 143 v povezavi s
členom 4 Uredbe,

(4)

Če za zadevni proizvod obstaja razlika med sprožitveno
in reprezentativno ceno, je treba določiti dodatne uvozne
dajatve, če so izpolnjeni pogoji iz člena 39 Uredbe (ES)
št. 951/2006.

(5)

Zato je treba v skladu s členom 36 Uredbe (ES) št.
951/2006 za zadevne proizvode določiti reprezentativne
cene in dodatne uvozne dajatve.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem
Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih
trgov –

ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

(3)

Uredba 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 državami v
sektorju sladkorja (2) določa, da se uvozne cene CIF za
beli in surovi sladkor štejejo kot „reprezentativne cene“.
Te cene veljajo za standardno kakovost, kot je določena v
točkah II in III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.
Pri določanju teh reprezentativnih cen je treba upoštevati
vse podatke iz člena 23 Uredbe (ES) št. 951/2006, razen
v primerih iz člena 24 navedene uredbe.
Pri prilagajanju cen, ki veljajo za nestandardne kakovosti,
se za beli sladkor pri sprejetih ponudbah uporablja
zvišanje ali znižanje, določeno v skladu s členom 26(1)(a)
Uredbe (ES) št. 951/2006. Za surovi sladkor se uporablja

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz
člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006 so določene v Prilogi k tej
uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 1. oktobra 2009.

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

V Bruslju, 24. septembra 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.
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PRILOGA
Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako
KN 1702 90 99, ki se uporabljajo od 1. oktobra 2009
(v EUR)
Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto
zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto
zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

35,59

0,61

1701 11 90 (1)

35,59

4,23

1701 12 10 (1)

35,59

0,47

1701 12 90 (1)

35,59

3,93

1701 91 00 (2)

39,49

5,62

1701 99 10 (2)

39,49

2,49

1701 99 90 (2)

39,49

2,49

1702 90 95 (3)

0,39

0,29

(1) Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007,
str. 1).
(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.
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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 878/2009
z dne 24. septembra 2009
o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za melase v sektorju sladkorja, ki se
uporabljajo od 1. oktobra 2009
zvišanje ali znižanje v skladu s členom 32 Uredbe (ES)
št. 951/2006.

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) ter zlasti člena 143 v povezavi s
členom 4 Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

(3)

Uredba 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 državami v
sektorju sladkorja (2) določa, da se uvozna cena CIF za
melase šteje kot „reprezentativna cena“. Ta cena velja za
standardno kakovost, kot je določena v členu 27 Uredbe
(ES) št. 951/2006.
Pri določanju reprezentativnih cen je treba upoštevati vse
podatke iz člena 29 Uredbe (ES) št. 951/2006, razen v
primerih iz člena 30 navedene uredbe, po potrebi pa se
to določanje lahko izvede na podlagi metode iz člena 33
Uredbe (ES) št. 951/2006.
Pri prilagajanju cen, ki veljajo za nestandardne kakovosti,
se glede na kakovost melase pri ponudbah uporablja

(4)

Če za zadevni proizvod obstaja razlika med sprožitveno
in reprezentativno ceno, je treba določiti dodatne uvozne
dajatve pod pogoji iz člena 39 Uredbe (ES) št. 951/2006.
V primeru začasne odložitve uporabe uvoznih dajatev iz
člena 40 Uredbe (ES) št. 951/2006 je treba za te dajatve
določiti posebne zneske.

(5)

Zato je treba v skladu s členom 34 Uredbe (ES) št.
951/2006 za zadevne proizvode določiti reprezentativne
cene in dodatne uvozne dajatve.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem
Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih
trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz
člena 34 Uredbe (ES) št. 951/2006 so določene v Prilogi k tej
uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 1. oktobra 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 24. septembra 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.
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PRILOGA
Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za melase v sektorju sladkorja, ki se uporabljajo od 1. oktobra
2009
(v EUR)
Oznaka KN

Reprezentativna cena na
100 kg neto zadevnega
proizvoda

1703 10 00 (2)

12,98

—

0

(2)

8,37

—

0

1703 90 00
(1)

Dodatna uvozna dajatev na Uvozna dajatev, ki se uporabi v primeru začasne
100 kg neto zadevnega
odložitve iz člena 40 Uredbe (ES) št. 951/2006,
proizvoda
na 100 kg neto zadevnega proizvoda (1)

Ta znesek v skladu s členom 40 Uredbe (ES) št. 951/2006 nadomešča stopnjo dajatve skupne carinske tarife, določeno za te proizvode.
(2) Določitev za standardno kakovost, kot je določena v členu 27 Uredbe (ES) št. 951/2006.
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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 879/2009
z dne 24. septembra 2009
o določitvi najvišjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v okviru javnega razpisa iz Uredbe (ES) št.
676/2009
tem mora upoštevati zlasti merila iz členov 7 in 8
Uredbe (ES) št. 1296/2008.

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) ter zlasti člena 144(1) v povezavi s
členom 4 Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 676/2009 (2) je odprla javni
razpis za najvišje znižanje dajatve za uvoz koruze v
Španijo iz tretjih držav.
V skladu s členom 8 Uredbe Komisije (ES) št. 1296/2008
z dne 18. decembra 2008 o določitvi podrobnih pravil
za uporabo tarifnih kvot za uvoz koruze in sirka v
Španijo in uvoz koruze na Portugalsko (3) lahko Komisija
v skladu s postopkom iz člena 195(2) Uredbe (ES) št.
1234/2007 določi najvišje znižanje uvozne dajatve. Pri

(3)

Sprejmejo se vse ponudbe, ki so enake ali manjše od
najvišjega znižanja uvozne dajatve.

(4)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni
dal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov pred
sednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Za ponudbe, vložene od 11. do 24. septembra 2009 v okviru
javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 676/2009, se najvišje znižanje
uvozne dajatve za koruzo določi na 30,25 EUR za tono za
najvišjo skupno količino 25 000 ton.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 25. septembra 2009.

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

V Bruslju, 24. septembra 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 196, 28.7.2009, str. 6.
(3) UL L 340, 19.12.2008, str. 57.
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ODLOČBE/SKLEPI, KI JIH SKUPAJ SPREJMETA EVROPSKI PARLAMENT IN
SVET
SKLEP št. 716/2009/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
z dne 16. septembra 2009
o vzpostavitvi programa Skupnosti za podpiranje posebnih dejavnosti na področju finančnih
storitev, računovodskega poročanja in revizije
politične agende Skupnosti, v skladu s katero je treba
zagotoviti dobro delujoč skupni okvir za notranji trg.

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti člena 95 Pogodbe,
(3)

V globalnem gospodarstvu je prav tako treba zbliževati
standarde različnih jurisdikcij in razvijati mednarodne
standarde v okviru postopka, ki je pregleden in je
predmet demokratičnega nadzora. Zato je pomembno,
da se Skupnost vključi v postopek določanja medna
rodnih standardov za finančne trge. Za zagotovitev, da
se upoštevajo interesi Skupnosti ter da so splošni
standardi visoke kakovosti in skladni s pravom Skup
nosti, je bistveno, da so v postopkih določanja medna
rodnih standardov ustrezno zastopani interesi Skupnosti.

(4)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parla
menta in Sveta z 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih
računovodskih standardov (3) (uredba o MRS), bi morali
mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP)
postati del prava Skupnosti, ki bi jih uporabljale družbe,
katerih vrednostni papirji kotirajo na reguliranem trgu v
Skupnosti, če MSRP izpolnjujejo merila iz navedene
uredbe. MSRP imajo torej ključno vlogo pri delovanju
notranjega trga, zato je v neposrednem interesu Skup
nosti zagotoviti, da se v procesu izdelave in sprejetja
MSRP oblikujejo standardi, ki so usklajeni z zahtevami
pravnega okvira notranjega trga.

(5)

MSRP izdaja Odbor za mednarodne računovodske
standarde (IASB), pripadajoče razlage pa Odbor za pojas
njevanje mednarodnih standardov računovodskega
poročanja (IFRIC), ki sta organa Fundacije odbora za
mednarodne računovodske standarde (IASCF). Zato je
pomembno zagotoviti ustrezne načine financiranja
IASCF.

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega
odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

Sektor finančnih storitev je ključni element notranjega
trga in je bistven za pravilno delovanje evropskega
gospodarstva in globalno konkurenčnost. Zdrav in dina
mičen finančni sektor zahteva stabilen okvir za urejanje
in nadzor, ki lahko obvladuje potrebe vse večje poveza
nosti finančnih trgov v Skupnosti.

Zaradi krize na finančnih trgih, ki traja od leta 2007, se
je vprašanje nadzora nad finančnimi institucijami ter
računovodskim poročanjem in revizijo znašlo v središču

(1) Mnenje z dne 25. marca 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
(2) Mnenje Evropskega parlamenta z dne 6. maja 2009 (še ni objavljeno
v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 27. julija 2009.

(3) UL L 243, 11.9.2002, str. 1.
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(6)

Evropsko svetovalno skupino za računovodsko poročanje
(EFRAG) so leta 2001 ustanovile evropske organizacije,
ki zastopajo izdajatelje, vlagatelje in računovodske
poklice, ki so vključeni v postopek računovodskega
poročanja. EFRAG v skladu z uredbo o MRS posreduje
Komisiji mnenja, ali je računovodski standard, ki ga je
izdala IASB, ali pojasnilo, ki ga je izdal IFRIC, v skladu s
pravom Skupnosti. EFRAG se vedno bolj uporablja kot
platforma za zagotavljanje v prihodnost usmerjenega
tehničnega prispevka v zvezi z osnutki računovodskih
standardov.

(7)

Ob upoštevanju ključne vloge EFRAG pri spodbujanju
zakonodaje in politike na področju notranjega trga ter
pri zastopanju evropskih interesov v postopku določanja
standardov na mednarodni ravni mora Skupnost prispe
vati k financiranju EFRAG.

(8)

(9)

(10)

Na področju zakonsko predpisane revizije je Nadzorna
skupina, mednarodna organizacija, odgovorna za sprem
ljanje reforme upravljanja Mednarodne zveze računovod
skih strokovnjakov (IFAC), leta 2005 ustanovila Odbor
za zaščito javnega interesa (PIOB). Vloga PIOB je nadzor
nad postopkom sprejemanja mednarodnih revizijskih
standardov (MRS) in drugimi dejavnostmi v javnem inte
resu, ki jih izvaja IFAC. MRS se lahko sprejmejo za
uporabo v Skupnosti, zlasti če so bili razviti na podlagi
predpisanega postopka, javnega nadzora in preglednosti,
kot je določeno v členu 26 Direktive 2006/43/ES Evrop
skega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o
obveznih revizijah za letne in konsolidirane računo
vodske izkaze (1).

(11)

Prav tako je primerno donacije dodeliti trem pravnim
podpornim strukturam, katerih izključni cilj je zagoto
vitev upravne pomoči za Odbor evropskih zakonodajal
cev za vrednostne papirje, ustanovljen na podlagi Sklepa
Komisije 2009/77/ES (3), Odbor evropskih bančnih
nadzornikov, ustanovljen na podlagi Sklepa Komisije
2009/78/ES (4), ter Odbor evropskih nadzornikov za
zavarovanja in poklicne pokojnine, ustanovljen na
podlagi Sklepa Komisije 2009/79/ES (5) (skupaj „odbori
nadzornikov“), za izvajanje njihovih mandatov in
projektov, ki zadevajo konvergenco nadzora, zlasti uspo
sabljanje osebja nacionalnih nadzornih organov in upra
vljanje projektov informacijske tehnologije.

(12)

Finančna kriza je pokazala nujno potrebo po napredku
na področju konvergence nadzora in sodelovanja. Zato je
primerno, da Skupnost finančno podpre posebne ukrepe
odborov nadzornikov, ki jih je treba izvesti za uresničitev
takšnega napredka.

(13)

Enotno izvajanje in uporaba prava Skupnosti na področju
finančnih storitev sta, kar zadeva nadzor, bistveni za
odstranitev preostalih ovir za nemoteno delovanje notra
njega trga. Nekateri od najbolj učinkovitih in primernih
sredstev, s katerimi lahko odbori nadzornikov dosežejo
odstranitev ovir, sta zagotovitev boljšega skupnega uspo
sabljanja za osebje nacionalnih nadzornih organov in
razvoj skupnih instrumentov informacijske tehnologije.

(14)

Organi, ki delujejo na področju nadzora, računovodstva
in revizije, so zelo odvisni od financiranja in kljub njihovi
pomembni vlogi v Skupnosti nobeden od predlaganih
upravičencev iz programa ne prejema nobene finančne
podpore iz proračuna Skupnosti, kar lahko vpliva na
njihovo sposobnost izpolnjevanja nalog, ki so odločilne
za delovanje notranjega trga.

(15)

Sofinanciranje Skupnosti zagotavlja, da imajo upravičenci
na voljo jasno, stabilno, razpršeno, razumno in zadostno
financiranje ter lahko neodvisno in učinkovito izpolnju
jejo svoje naloge v javnem interesu.

(16)

Zagotoviti bi bilo treba dovolj sredstev kot prispevek
Skupnosti k delovanju odborov nadzornikov in določitvi
mednarodnih računovodskih in revizijskih standardov, in
zlasti za IASCF, vključno z EFRAG in PIOB.

Vključitev MRS v pravo Skupnosti in ključna vloga PIOB
pri zagotavljanju skladnosti standardov z zahtevami Dire
ktive 2006/43/ES pomeni, da je v neposrednem interesu
Skupnosti zagotoviti, da se v procesu izdelave teh standa
rdov oblikujejo in odobrijo standardi, ki so usklajeni s
pravnim okvirom notranjega trga. Zato je pomembno
zagotoviti ustrezne načine financiranja PIOB.

Zato je primerno, da se s programom Skupnosti (v
nadaljnjem besedilu: program) zagotovi možnost sofinan
ciranja dejavnosti EFRAG, IASCF in PIOB, ki v skladu s
členom 162 Uredbe Komisije (ES, Euratom) št.
2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podr
obnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št.
1605/2002 (2) uresničujejo cilje v splošnem evropskem
interesu z načrtovanjem in sprejemanjem standardov ali
nadzorom nad postopki določanja standardov na
področju računovodskega poročanja in revizije.

(1) UL L 157, 9.6.2006, str. 87.
(2) UL L 357, 31.12.2002, str. 1.
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(3) UL L 25, 29.1.2009, str. 18.
(4) UL L 25, 29.1.2009, str. 23.
(5) UL L 25, 29.1.2009, str. 28.
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(17)

Sredstva Skupnosti bi se morala zlasti v posebnem
primeru IASCF izplačati samo, če se dejansko izvaja
reforma upravljanja, ki jo je zahtevala Skupnost.

(18)

Pri posredovanju osnutkov letnih delovnih programov
Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji, kot je
določeno v resoluciji Evropskega parlamenta z dne
9. oktobra 2008 (1) in v Sklepih Sveta z dne 14. maja
2008, bi morali odbori nadzornikov v te programe
vključiti poglavje s seznamom dejavnosti, ki so bile finan
cirane v okviru programa v letu posredovanja, in pri tem
zlasti navesti zneske financiranja in rezultate financiranih
dejavnosti ter opis dejavnosti, ki jih nameravajo odbori
nadzornikov predlagati Komisiji za financiranje v okviru
programa v naslednjem letu.

(19)

(20)

(21)

IASCF in EFRAG poleg spreminjanja svojih vzorcev
financiranja zdaj izvajata reforme upravljanja, ki so z
vidika finančne krize še bolj nujne, da bi njuna struktura
in postopki omogočili neodvisno, učinkovito, pregledno
in demokratično odgovorno izpolnjevanje nalog v
javnem interesu. Pomen teh reform je bil poudarjen v
poročilu skupine na visoki ravni o finančnem nadzoru,
ki ji je predsedoval Jacques de Larosière (Larosierova
skupina), z dne 25. februarja 2009, v sporočilu Komisije
za spomladanski Evropski svet z dne 4. marca 2009 z
naslovom „Spodbujanje okrevanja evropskega gospodar
stva“ in na srečanju skupine G20 dne 2. aprila 2009. Te
reforme bi morale začeti veljati, preden se začne izvajati
sofinanciranje Skupnosti. V zvezi z IASCF, bi morale
reforme med drugim vključevati izpolnitev pričakovanj,
določenih v resoluciji Evropskega parlamenta z dne
24. aprila 2008 o mednarodnih standardih računovod
skega poročanja in vodenju Odbora za mednarodne raču
novodske standarde (IASB) in Sklepih Sveta z dne
8. julija 2008, zlasti ustanovitev Nadzornega odbora z
ustreznimi pooblastili in primerno sestavo, večjo pregled
nost in legitimnost pri določanju standardov in dnevnega
reda IASCF, večjo učinkovitost Svetovalnega sveta za
standarde in formalizacijo vloge ocen učinka kot dela
predpisanega postopka IASB.

Upravičenci, ki izvajajo mednarodne dejavnosti v tretjih
državah, kot sta PIOB in IASCF, ne bi smeli več biti
upravičeni do sofinanciranja Skupnosti, če po prvih
dveh letih sofinanciranja niso dosegli bistvenega
napredka pri zagotavljanju, da nevtralni načini financi
ranja, vključno od udeležencev iz tretjih držav, predsta
vljajo večji del njihovega skupnega financiranja.

Direktiva 2006/43/ES določa, da države članice ustano
vijo neodvisne nadzorne organe na področju revizije.

(1) Resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. oktobra 2008 s pripo
ročili Komisiji o nadaljevanju Lamflussyjevega procesa: prihodnja
struktura nadzora (še ni objavljena v Uradnem listu).
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Vendar je nedavni potek dogodkov na trgih izpostavil
pomanjkljivosti na številnih področjih, vključno z revi
zijo. Da bi se izboljšala kakovost revizije v Evropski uniji,
bi morala Komisija do 1. julija 2010 predložiti poročilo
o krepitvi evropskega sodelovanja med nadzornimi
organi revizijskih podjetij.

(22)

Finančna kriza bi lahko povzročila ustanovitev novih
organov na ravni Skupnosti ali mednarodni ravni, katerih
pristojnosti bi vključevale cilje Skupnosti, ki so podobni
tistim, ki jih imajo upravičenci do programa.

(23)

Zato bi morala obstajati možnost, da se v program
vključijo takšni novi organi kot dodatni upravičenci, če
izpolnjujejo merila upravičenosti iz tega sklepa.

(24)

Ukrepe, potrebne za izvajanje tega sklepa, 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 (2).

(25)

Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za izbiro
novih upravičencev do programa in ustrezno spremembo
Priloge. Ker sta ta ukrepa splošnega obsega in sta name
njena spreminjanju nebistvenih določb tega sklepa z
njegovim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi
določbami, ju je treba sprejeti v skladu z regulativnim
postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(26)

Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne
25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za
splošni proračun Evropskih skupnosti (3) (Finančna
uredba) in Uredbo (ES, Euratom) št. 2342/2002, ki ščiti
finančne interese Skupnosti, je treba uporabljati ob
upoštevanju načel enostavnosti in doslednosti pri izbiri
proračunskih instrumentov, omejitve števila primerov,
kjer je Komisija še vedno neposredno odgovorna za izva
janje in upravljanje, ter zahtevane sorazmernosti med
zneskom sredstev in upravnim bremenom, povezanim
z njihovo uporabo.

(27)

Finančna kriza je pokazala, da je treba reformirati sisteme
za urejanje in nadzor finančnega sektorja Evropske unije.
V svojem sporočilu z naslovom „Spodbujanje okrevanja
evropskega gospodarstva“ je Komisija napovedala, da
namerava predložiti potrebne zakonodajne predloge ob
ustreznem upoštevanju sklepov, ki jih je predstavila Laro
sierova skupina. Evropski svet se je 19. in 20. marca
2009 dogovoril, da je treba izboljšati ureditev in nadzor

(2) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

25.9.2009

SL

Uradni list Evropske unije

finančnih institucij v Evropski uniji ter uporabiti poročilo
Larosierove skupine kot podlago za nadaljnje ukrepe.
Komisija bi morala čim prej, vendar najpozneje do
1. julija 2010, predložiti Evropskemu parlamentu in
Svetu ustrezne predloge.

(28)

(29)

(30)

Ta sklep bi moral zagotavljati možnost za sofinanciranje
dejavnosti nekaterih organov, ki uresničujejo cilje v
splošnem interesu Skupnosti v zvezi z vprašanji na
ravni celotne Skupnosti, ki zadevajo finančne storitve
glede načrtovanja in sprejemanja standardov ali nadzora
nad postopki določanja standardov na področju računo
vodskega poročanja in revizije.

Financiranje Skupnosti se predlaga za ustrezno oprede
ljeno in omejeno število najpomembnejših organov na
področju finančnih storitev. V sedanjem institucionalnem
okviru bodo nove ureditve financiranja zagotovile
stabilno, razpršeno, razumno in zadostno financiranje,
ki bo zadevnim organom omogočilo neodvisno in učin
kovito izpolnjevanje njihovih nalog v zvezi s Skupnostjo
ali v javnem interesu Skupnosti. Finančna podpora se bo
dodeljevala v skladu s pogoji iz Finančne uredbe in
Uredbe (ES, Euratom) št. 2342/2002.

Ker ciljev tega sklepa države članice ne morejo zadovo
ljivo doseči in jih zaradi obsega in učinkov sklepa lažje
doseže Skupnost, Skupnost lahko sprejme ukrepe v
skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V
skladu z načelom subsidiarnosti iz navedenega člena ta
sklep ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje
navedenih ciljev –

2.
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Program zajema naslednje dejavnosti:

(a) ki prispevajo k izvajanju politike Skupnosti, usmerjenih h
konvergenci nadzora, zlasti z usposabljanjem osebja nacio
nalnih nadzornih organov in upravljanjem projektov infor
macijske tehnologije na področju finančnih storitev; in

(b) za pripravo ali zagotavljanje prispevka k razvoju standardov,
uporabo, ocenjevanje ali spremljanje standardov ali nadzor
nad postopki določanja standardov, v podporo izvajanju
politike Skupnosti na področju računovodskega poročanja
in revizije.

3.
Izvajanje tega programa ne ogroža neodvisnost odborov
nadzornikov iz Sklepov 2009/77/ES, 2009/78/ES in
2009/79/ES.

Člen 3
Dostop do programa
Upravičenec lahko pridobi sredstva Skupnosti na podlagi
programa, če izpolnjuje naslednje pogoje:

(a) je neprofitna pravna oseba, katere cilj je pospeševanje
javnega interesa in doseganje ciljev v splošnem evropskem
interesu, kot določa člen 162 Uredbe (ES, Euratom) št.
2342/2002; in

(b) ob dodelitvi donacije ni v enem od položajev iz člena 93(1),
člena 94 ali točke (a) člena 96(2) Finančne uredbe.
SKLENILA:

Člen 4
Člen 1
Vsebina in področje uporabe
Vzpostavi se program Skupnosti (v nadaljnjem besedilu:
program) za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra
2013 za financiranje dejavnosti organov, ki prispevajo k dose
ganju političnih ciljev Skupnosti v zvezi s konvergenco nadzora
in sodelovanjem na področju finančnih storitev ter v zvezi z
računovodskim poročanjem in revizijo.

Člen 2
Cilji
1.
Splošni cilj programa je izboljšati pogoje delovanja notra
njega trga s podpiranjem delovanja, dejavnosti ali ukrepov neka
terih organov na področju finančnih storitev, računovodskega
poročanja in revizije.

Upravičenci iz programa
1.

Upravičenci iz programa so navedeni v Prilogi.

2.
Upravičenci, ki izvajajo mednarodne dejavnosti v tretjih
državah, na primer IASCF in PIOB, niso več upravičeni do
finančne podpore iz programa, če po prvih dveh letih sofina
nciranja niso dosegli bistvenega napredka pri zagotavljanju, da
nevtralni načini financiranja, vključno od udeležencev iz tretjih
držav, predstavljajo večji del njihovega skupnega financiranja.

Člen 5
Dodeljevanje donacij
1.
Komisija zagotovi financiranje na podlagi programa v
obliki donacij ter šele ob prejemu ustreznega delovnega
programa in ocene celotnega proračuna.
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2.
Finančna sredstva Skupnosti se dodelijo v obliki donacij za
poslovanje ali ukrepe, v primeru izpolnjevanja naslednjih
pogojev:
(a) upravičencem iz oddelka A Priloge je treba finančna sred
stva Skupnosti dodeliti v obliki donacij za poslovanje; in
(b) upravičenci iz oddelka B Priloge:

25.9.2009

(a) projekti informacijske tehnologije;

(b) programi usposabljanja in sistemi začasne premestitve
osebja nacionalnih nadzornih organov;

(c) organizacija konferenc, seminarjev, usposabljanj in srečanj
strokovnjakov;

(i) lahko izbirajo med donacijo za ukrepe in donacijo za
poslovanje; in
(ii) morajo Komisiji pri predložitvi svojih delovnih
programov in ocenjenega skupnega proračuna v skladu
z odstavkom 1 podati pisno izjavo, da njihova zahteva
za financiranje ne ogroža neodvisnosti odborov nadzor
nikov, ki jim ti upravičenci nudijo upravno pomoč.
3.
Donacije za poslovanje se dodelijo samo za financiranje
stroškov poslovanja in izdatkov upravičencev, vključno z obra
tovanjem njihovih tajništev in plačami za zaposlene.
Donacije za poslovanje se ob ponovni odobritvi ne znižajo
samodejno.
4.
Donacije za ukrepe se dodelijo le za dejavnosti iz člena 6
in v kolikor so izpolnjeni naslednji pogoji:
(a) njihov izključni cilj mora biti omogočiti upravičencem iz
oddelka B Priloge, da nudijo upravno pomoč odborom
nadzornikov pri razvoju in izvajanju projektov, opredeljenih
v odločitvah o donacijah za ukrepe; in
(b) naloge upravičencev iz oddelka B Priloge na področju
upravne pomoči morajo biti natančno določene v njihovih
statutih.
Naloge na področju upravne pomoči iz točke (b) so edini
namen upravičencev iz oddelka B Priloge ter vključujejo izva
janje dejavnosti iz člena 6 za odbore nadzornikov.
5.
Komisija določi zneske in najvišji odstotek financiranja in
te odločitve objavi.

(d) priprava in izdaja publikacij, priprava in izvajanje drugih
dejavnosti obveščanja;

(e) izvajanje raziskav, pripravljanje študij; in

(f) druge posebne podporne dejavnosti, ki so pomembne za
zakonodajo Skupnosti ali politiko na področju računovod
stva in revizije ali konvergence nadzora in sodelovanja.

Člen 7
Izbor novih upravičencev
1.
Komisija lahko izbere nove upravičence iz programa in
ustrezno spremeni Prilogo. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju
nebistvenih določb tega sklepa z njegovim dopolnjevanjem, se
sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz
člena 13(2).

2.
Da se organ kvalificira kot novi upravičenec, mora izpol
njevati merila iz člena 3 in vsaj eno od naslednjih meril:

(a) mora biti neposredni naslednik enega od upravičencev,
naštetih v Prilogi;

(b) mora izvajati dejavnosti, ki spodbujajo izvajanje politik
Skupnosti, usmerjenih h konvergenci nadzora in sodelo
vanju na področju finančnih storitev; ali

Člen 6
Dejavnosti upravičencev, ki so upravičene do donacij za
ukrepe
Brez poseganja v člen 2(3) in člena 3 in 5 so do donacij za
ukrepe upravičene naslednje dejavnosti kot posebni projekti z
razsežnostjo Skupnosti:

(c) mora biti neposredno vključen v postopek priprave ali zago
tavljanja prispevka k razvoju mednarodnih standardov,
uporabo, ocenjevanje ali spremljanje teh standardov ali
nadzor nad postopki določanja standardov, kar spodbuja
izvajanje politike Skupnosti na področju računovodskega
poročanja in revizije.
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3.
Če organ, ki ga je Komisija izbrala kot novega upra
vičenca:

(a) izpolnjuje merilo iz točke (a) odstavka 2 tega člena, se mu
lahko dodeli donacija njegovega predhodnika iz Priloge, če
ta organ v primeru donacije za ukrepe izpolnjuje tudi merila
za upravičene dejavnosti iz člena 6; ali

zvezi z letom, ki sledi prvima dvema letoma financiranja
IASCF in PIOB, en mesec pred tako zahtevo predloži poročilo
o tem, ali sta IASCF in PIOB dosegla bistven napredek pri
zagotavljanju, da nevtralni način financiranja predstavlja večji
del njunega skupnega financiranja, vključno s strani udeležencev
iz tretjih držav. Poročilo na ustrezen način ocenita Evropski
parlament in Svet, ob upoštevanju ali je bil dosežen bistven
napredek pri nevtralnem financiranju, vključno s strani
udeležencev iz tretjih držav.

(b) izpolnjuje merila za upravičene dejavnosti iz člena 6 in
merila iz točke (b) ali (c) odstavka 2 tega člena, se mu
lahko dodeli donacija za ukrepe.

Pod točko (b) tega odstavka najvišji znesek financiranja, ki je na
voljo za donacijo za ukrepe, na letni ravni ne presega neporab
ljenih sredstev za donacije, dodeljene za posamezne ukrepe, ali
donacije za poslovanje v skladu s členom 9.
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Člen 10
Izvajanje
Komisija v skladu s postopki iz Finančne uredbe in Uredbe (ES,
Euratom) št. 2342/2002 sprejme ukrepe, potrebne za izvajanje
tega sklepa.

Člen 11
Člen 8
Preglednost
Vsak upravičenec do financiranja iz programa na javno
dostopnem mestu, kot je spletna stran, publikacija ali letno
poročilo, navede, da je prejel finančna sredstva iz proračuna
Evropske unije.

Spremljanje
1.

Komisija zagotovi, da:

(a) upravičenec za kateri koli ukrep, ki se financira na podlagi
programa v okviru donacije za ukrepe, vsako leto predloži
tehnično in finančno poročilo o napredku pri delu in po
zaključku ukrepa tudi končno poročilo; in

Člen 9
Finančne določbe
1.
Referenčna finančna sredstva za izvajanje tega sklepa v
obdobju 2010–2013 so 38 700 000 EUR. V tem okviru
znašajo odobritve za prevzem obveznosti do upravičencev iz
oddelka B Priloge vsaj 13 500 000 EUR, obveznosti do IASCF
ne znašajo več kot 12 750 000 EUR, obveznosti do EFRAG pa
ne več kot 11 250 000 EUR.

2.
Proračunski organ vsako leto določi sredstva, dodeljena v
skladu s tem sklepom, v mejah veljavnega finančnega okvira.

(b) upravičenec za kateri koli delovni program, ki se financira
na podlagi programa v okviru donacije za poslovanje, vsako
leto predloži poročilo o aktivnosti in finančno poročilo o
izvajanju delovnega programa in končno poročilo po koncu
obdobja upravičenosti do finančnih sredstev Skupnosti.

Komisija določi obliko in vsebino poročil iz točk (a) in (b).

3.
Kadar Komisija proračunskemu organu prvič predloži
zahtevo za odobritev v predhodnem predlogu proračuna v
zvezi z IASCF, en mesec pred tako zahtevo Evropskemu parla
mentu in Svetu predložiti poročilo o reformah upravljanja
IASCF. Evropski parlament in Svet na ustrezen način ocenita
to poročilo. Poročilo se osredotoči na strukture in procese upra
vljanja, vključno s sestavo in pooblastili nadzornega odbora,
zlasti na njegovo sposobnost preglednega in učinkovitega izpol
njevanja nalog, ki so v javnem interesu. V poročilu je podrobno
razložen tudi napredek v zvezi z načrti za uporabo MSRP v
tretjih državah za njihove domače izdajatelje.

2.
Brez poseganja v revizije, ki jih izvaja Računsko sodišče v
sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi revizijskimi organi ali
službo na podlagi člena 248 Pogodbe, ali kakršen koli pregled,
opravljen v skladu s točko (b) prvega pododstavka člena 279(1)
Pogodbe, lahko uradniki in drugi uslužbenci Komisije izvedejo
preglede na kraju samem, vključno s pregledi vzorcev, ki se
financirajo v okviru programa in v skladu z Uredbo Sveta
(Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o
pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komi
sija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred
goljufijami in drugimi nepravilnostmi (1). Kadar je potrebno,
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) izvede preiskave,
ki jih ureja Uredba (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta
in Sveta (2).

4.
Kadar Komisija proračunskemu organu prvič predloži
zahtevo za odobritev v predhodnem predlogu proračuna v

(1) UL L 292, 15.11.1996, str. 2.
(2) UL L 136, 31.5.1999, str. 1.
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3.
Komisija zagotovi, da pogodbe in sporazumi, ki izhajajo iz
izvajanja tega programa, urejajo zlasti spremljanje in finančni
nadzor s strani Komisije (ali katerega koli predstavnika, ki ga
Komisija pooblasti), vključno z OLAF, in revizije Računskega
sodišča po potrebi na kraju samem.

skega subjekta, ki je ali bi lahko škodljivo vplivalo na splošni
proračun Evropske unije ali proračunska sredstva, ki jih upra
vljajo Skupnosti, bodisi z zmanjšanjem ali izgubo prihodkov iz
lastnih sredstev, ki se zbirajo neposredno v imenu Skupnosti,
bodisi z neupravičenimi izdatki.

4.
Uslužbenci Komisije in zunanje osebje, ki jih pooblasti
Komisija, imajo ustrezno pravico do dostopa, še posebej do
prostorov upravičenca in vseh informacij, vključno z informaci
jami v elektronski obliki, ki je potreben za opravljanje takih
revizij.

3.
Komisija zagotovi, da se odobreni znesek finančne
podpore za ukrep zmanjša, začasno ustavi ali izterja, če ugotovi
nepravilnosti, vključno z neskladnostjo s tem sklepom, posa
mezno odločbo ali pogodbo ali sporazumom o odobritvi
zadevne finančne podpore, ali če se izkaže, da je bil ukrep
spremenjen, ne da bi se zaprosila odobritev Komisije, tako da
je v nasprotju z vrsto projekta ali pogoji za njegovo izvajanje.

5.
Računsko sodišče in OLAF imata enake pravice kot Komi
sija, še posebej pravico do dostopa.

6.
Upravičenec do donacije za poslovanje ali ukrepe hrani
vso dodatno dokumentacijo in jo da na voljo Komisiji, vključno
z revidiranimi računovodskimi izkazi glede odhodkov v letu
prejema donacije za obdobje pet let po zadnjem plačilu. Upra
vičenci do takšne donacije zagotovijo, da omogočijo Komisiji, če
je to primerno, dostop do dodatne dokumentacije, ki je shra
njena pri partnerjih ali članih.

4.
Če roki niso upoštevani ali če napredovanje pri izvajanju
ukrepa upravičuje le del dodeljene finančne podpore, upra
vičenec v določenem roku Komisiji posreduje pripombe. Če
upravičenec ne poda zadovoljivega odgovora, lahko Komisija
ukine preostalo finančno podporo in zahteva vračilo že plačanih
zneskov.

5.
Komisija zagotovi, da se vsako neupravičeno izplačano
plačilo vrne. Vsem zneskom, ki niso bili pravočasno vrnjeni
pod pogoji iz Finančne uredbe, se prištejejo obresti.

7.
Komisija na podlagi rezultatov poročil in pregledov
vzorcev iz odstavkov 1 in 2 zagotovi, da se po potrebi prila
godijo obseg ali pogoji dodelitve prvotno odobrene finančne
podpore in časovni razpored plačil.

Člen 13
Postopek v odboru
1.

8.
Komisija zagotovi, da se sprejmejo vsi ukrepi, potrebni za
preverbo, da se financirani ukrepi izvajajo pravilno ter v skladu
s tem sklepom in Finančno uredbo.

Komisiji pomaga odbor.

2.
Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do
(4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena
8 Sklepa.

Člen 12
Zaščita finančnih interesov Skupnosti
1.
Komisija zagotovi, da so med izvajanjem dejavnosti, finan
ciranih iz programa, finančni interesi Skupnosti zaščiteni z
uporabo preventivnih ukrepov proti goljufijam, podkupovanju
in ostalim nezakonitim dejavnostim, z izvajanjem učinkovitega
nadzora in izterjavo nezakonito izplačanih zneskov ter ob
ugotovljenih nepravilnostih z učinkovitimi, sorazmernimi in
odvračilnimi kaznimi v skladu z Uredbo Sveta (ES, Euratom)
št. 2988/95 (1), Uredbo (Euratom, ES) št. 2185/96 in Uredbo
(ES) št. 1073/1999.

2.
Za dejavnosti Skupnosti, financirane na podlagi tega
programa, pojem nepravilnosti iz člena 1(2) Uredbe (ES,
Euratom) št. 2988/95 pomeni vsako kršenje določb zakonodaje
Skupnosti, ki je posledica dejanja ali opustitve s strani gospodar
(1) UL L 312, 23.12.1995, str. 1.

Člen 14
Ocenjevanje
1.
Komisija najpozneje šest mesecev pred koncem programa
predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o uresniče
vanju ciljev programa. Poročilo med drugim temelji na letnih
poročilih iz člena 11(1).

V tem poročilu se ocenijo vsaj splošna ustreznost in skladnost
programa, učinkovitost njegovega izvajanja ter splošna učinko
vitost različnih ukrepov in učinkovitost posameznih ukrepov v
smislu uresničevanja ciljev iz člena 2.

Poročilo se v vednost predloži tudi Evropskemu ekonomskosocialnemu odboru.

25.9.2009
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2.
Evropski parlament in Svet v skladu s Pogodbo odločita,
ali se program nadaljuje po 31. decembru 2013.

3.
Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu ob upoštevanju
pristojnosti, določenih v Pogodbi, čim prej, vendar najpozneje
do 1. julija 2010, predloži poročilo o nujnosti nadaljnjih reform
finančnega nadzornega sistema in predstavi potrebne zako
nodajne predloge, če je to primerno.

L 253/15

5.
Komisija do 1. julija 2010 predloži poročilo o krepitvi
sodelovanja med nadzornimi organi revizijskih podjetij na
evropski ravni.
Člen 15
Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.
V Strasbourgu, 16. septembra 2009

4.
Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu skupaj s pred
hodnim osnutkom proračuna za leto 2011 predloži poročilo o
možnih prilagoditvah skupnih finančnih sredstev v zvezi z
odobritvami za prevzem obveznosti upravičencem iz oddelka
B Priloge.

Za Evropski parlament
Predsednik

Za Svet
Predsednica

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM
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PRILOGA
Upravičenci iz tega sklepa so:
Oddelek A
Upravičenci na področju računovodskega poročanja:
— Evropska svetovalna skupina za računovodsko poročanje (EFRAG);
— Fundacija odbora za mednarodne računovodske standarde (IASCF).
Upravičenci na področju revizije:
— Odbor za zaščito javnega interesa (PIOB).
Oddelek B
Organi, katerih cilj je zagotavljanje upravne pomoči za Odbor evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje, Odbor
evropskih bančnih nadzornikov in Odbor evropskih nadzornikov za zavarovanja in poklicne pokojnine:
— v primeru Odbora evropskih bančnih nadzornikov (CEBS), CEBS Secretariat Limited, ki je družba z omejenim
jamstvom brez delniškega kapitala, sedež katere je v Londonu in ki je registrirana pri Companies House pod številko
5161108,
— v primeru Odbora evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje (CERS) francoska neprofitna organizacija (associa
tion loi 1901), sedež katere je v Parizu in ki je registrirana pri préfecture de police pod številko 441545308,
— v primeru Odbora evropskih nadzornikov za zavarovanja in poklicne pokojnine (CEIOPS) nemška neprofitna orga
nizacija (eingetragener Verein (e.V.)), sedež katere je v Frankfurtu in ki je registrirana pri Amtsgericht Frankfurt am
Main pod številko VR 12777.

25.9.2009

25.9.2009
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III
(Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU)

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU
SKUPNO STALIŠČE SVETA 2009/717/SZVP
z dne 24. septembra 2009
o podaljšanju Skupnega stališča 2004/694/SZVP o nadaljnjih ukrepih v podporo učinkovitemu
izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ)
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15
Pogodbe,

Skupno stališče 2004/694/SZVP se podaljša do 10. oktobra
2010.

ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Svet je 11. oktobra 2004 sprejel Skupno stališče
2004/694/SZVP (1), katerega cilj je zamrznitev sredstev
in gospodarskih virov, pripadajočih osebam, ki jih je
MKSJ obsodilo zaradi vojnih zločinov, vendar niso v
priporu.

(2)

Skupno stališče 2004/694/SZVP
10. oktobra 2009.

(3)

Skupno stališče 2004/694/SZVP bi bilo treba obnoviti za
nadaljnje obdobje 12 mesecev.

(4)

se

uporablja

do

Izvedbene določbe Skupnosti so navedene v Uredbi Sveta
(ES) št. 1763/2004 z dne 11. oktobra 2004 o uvedbi
določenih omejevalnih ukrepov v podporo učinkovitemu
izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za
nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) (2) –

(1) UL L 315, 14.10.2004, str. 52.
(2) UL L 315, 14.10.2004, str. 14.

Člen 1

Člen 2
To skupno stališče začne učinkovati na dan sprejetja.

Člen 3
To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 24. septembra 2009

Za Svet
Predsednica
M. OLOFSSON

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
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