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

UREDBE
UREDBA KOMISIJE (ES) št. 940/2009
z dne 8. oktobra 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 9. oktobra 2009.

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

V Bruslju, 8. oktobra 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
TR
ZZ

28,3
71,2
49,8

0707 00 05

TR
ZZ

114,4
114,4

0709 90 70

TR
ZZ

111,0
111,0

0805 50 10

AR
CL
TR
ZA
ZZ

96,4
81,0
79,4
101,1
89,5

0806 10 10

BR
TR
US
ZZ

188,8
108,5
186,7
161,3

0808 10 80

BR
CL
NZ
US
ZA
ZZ

63,1
86,6
79,1
80,3
72,6
76,3

0808 20 50

CN
TR
ZA
ZZ

41,0
102,8
77,8
73,9

(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. 941/2009
z dne 8. oktobra 2009
o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju
sladkorja, določenih z Uredbo (ES) št. 877/2009, za tržno leto 2009/2010
2009/2010 so bile določene z Uredbo Komisije (ES) št.
877/2009 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile
nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št.
935/2009 (4).

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

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

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

(2)

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

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz
člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Uredbo (ES) št.
877/2009 za tržno leto 2009/2010, se spremenijo v skladu s
Prilogo k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 9. oktobra 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 8. oktobra 2009
Za Komisijo
Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

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

(3) UL L 253, 25.9.2009, str. 3.
(4) UL L 264, 8.10.2009, str. 3.
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PRILOGA
Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako
KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 9. oktobra 2009
(EUR)
Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto
zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

36,84

0,23

(1)

36,84

3,85

1701 12 10 (1)

36,84

0,10

1701 12 90 (1)

36,84

3,56

1701 91 00 (2)

40,52

5,31

1701 99 10 (2)

40,52

2,18

(2)

40,52

2,18

1702 90 95 (3)

0,41

0,27

1701 11 90

1701 99 90

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto
zadevnega proizvoda

(1) Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.
(2) Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.
(3) Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.
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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 942/2009
z dne 8. oktobra 2009
o določitvi najvišjega zneska izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega razpisa iz Uredbe
(ES) št. 619/2008
mestil za nekatere kmetijske proizvode (3) in po pregledu
predloženih ponudb je treba določiti najvišji znesek
izvoznega nadomestila za razpisno obdobje, ki se zaključi
6. oktobra 2009.

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 164(2) v povezavi s
členom 4 Uredbe,

(3)

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

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

ob upoštevanju naslednjega:

Člen 1

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 619/2008 z dne 27. junija 2008
o odprtju stalnega razpisa za izvozna nadomestila za
nekatere mlečne proizvode (2) določa postopek stalnega
razpisa.

V okviru stalnega razpisa, odprtega z Uredbo (ES) št. 619/2008
za razpisno obdobje, ki se zaključi 6. oktobra 2009, je najvišji
znesek nadomestila za proizvode in namembne kraje, navedene
v členu 1(a) in (b) ter členu 2 navedene uredbe, določen v
Prilogi k tej uredbi.

(2)

V skladu s členom 6 Uredbe Komisije (ES) št. 1454/2007
z dne 10. decembra 2007 o določitvi skupnih pravil za
uvedbo razpisnega postopka za določitev izvoznih nado

Člen 2
Ta uredba začne veljati 9. oktobra 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 8. oktobra 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 168, 28.6.2008, str. 20.

(3) UL L 325, 11.12.2007, str. 69.
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PRILOGA
(EUR/100 kg)
Izvozno nadomestilo
Oznaka nomenklature

Največji znesek izvoznega nadomestila za izvoz v
namembne kraje, navedene v členu 2 Uredbe (ES)
št. 619/2008

Maslo

ex 0405 10 19 9700

70,00

Masleno-mlečna maščoba

ex 0405 90 10 9000

84,50

Proizvod

9.10.2009
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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 943/2009
z dne 8. oktobra 2009
o določitvi najvišjega zneska izvoznega nadomestila za posneto mleko v prahu v okviru stalnega
razpisa iz Uredbe (ES) št. 619/2008
mestil za nekatere kmetijske proizvode (3) in po pregledu
predloženih ponudb je treba določiti najvišji znesek
izvoznega nadomestila za razpisno obdobje, ki se zaključi
6. oktobra 2009.

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 164(2) v povezavi s
členom 4 Uredbe,

(3)

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

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

ob upoštevanju naslednjega:
Člen 1
(1)

Uredba Komisije (ES) št. 619/2008 z dne 27. junija 2008
o odprtju stalnega razpisa za izvozna nadomestila za
nekatere mlečne proizvode (2) določa postopek stalnega
razpisa.

V okviru stalnega razpisa, odprtega z Uredbo (ES) št. 619/2008
za razpisno obdobje, ki se zaključi 6. oktobra 2009, je najvišji
znesek nadomestila za proizvod in namembne kraje iz člena
1(c) in člena 2 navedene uredbe 25,80 EUR/100 kg.

(2)

V skladu s členom 6 Uredbe Komisije (ES) št. 1454/2007
z dne 10. decembra 2007 o določitvi skupnih pravil za
uvedbo razpisnega postopka za določitev izvoznih nado

Člen 2
Ta uredba začne veljati 9. oktobra 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 8. oktobra 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 168, 28.6.2008, str. 20.

(3) UL L 325, 11.12.2007, str. 69.
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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 944/2009
z dne 8. oktobra 2009
o določitvi najvišje odkupne cene za posneto mleko v prahu za 3. posamični razpis v okviru
razpisnega postopka na podlagi Uredbe (ES) št. 733/2009
odločitev, da se v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št.
214/2001 ne izbere nobena ponudba.

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

(3)

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 43 v povezavi s
členom 4 Uredbe,

Glede na ponudbe, prejete v okviru 3. posamičnega
razpisa, je treba določiti najvišjo odkupno ceno.

(4)

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

ob upoštevanju naslednjega:

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

(1)

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 733/2009 (2) je začela postopek
javnega razpisa za odkup posnetega mleka v prahu za
obdobje do 30. novembra 2009 v skladu s pogoji iz
Uredbe Komisije (ES) št. 214/2008 z dne 12. januarja
2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta
(ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu posnetega
mleka v prahu (3).
Glede na ponudbe, prejete v okviru posamičnih razpisov,
je treba določiti najvišjo odkupno ceno ali sprejeti

Člen 1
Za 3. posamični razpis za odkup posnetega mleka v prahu v
okviru razpisnega postopka za zbiranje ponudb na podlagi
Uredbe (ES) št. 733/2009, katerega rok za vložitev ponudb
je pretekel 6. oktobra 2009, znaša najvišja odkupna cena
167,90 EUR/100 kg.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 9. oktobra 2009.

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

V Bruslju, 8. oktobra 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 208, 12.8.2009, str. 5.
(3) UL L 37, 7.2.2001, str. 100.
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DIREKTIVE
DIREKTIVA SVETA 2009/119/ES
z dne 14. septembra 2009
o obveznosti držav članic glede vzdrževanja minimalnih zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

(4)

Ta cilj med drugim predpostavlja večje zbližanje med
sistemom Skupnosti in sistemom, ki ga predvideva
Mednarodna agencija za energijo.

(5)

V skladu z Direktivo Sveta 2006/67/ES z dne 24. julija
2006 o obveznosti držav članic glede vzdrževanja mini
malnih zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov (4) se
zaloge izračunajo glede na povprečno dnevno domačo
porabo v preteklem koledarskem letu. Nasprotno se
obveznosti v skladu s Sporazumom o mednarodnem
energetskem programu z dne 18. novembra 1974 (v
nadaljnjem besedilu: Sporazum Mednarodne agencije za
energijo) izračunajo na podlagi neto uvoza nafte in
naftnih derivatov. Zaradi tega in zaradi drugih razlik
pri metodologiji je treba prilagoditi metodologijo izraču
navanja obveznosti vzdrževanja zalog, pa tudi metodolo
gijo izračunavanja varnostnih zalog Skupnosti, da bi ju
približali tistim, ki se uporabljajo pri izvajanju Spora
zuma Mednarodne agencije za energijo, ne glede na
dejstvi, da bo treba metodologijo izračunavanja Medna
rodne agencije za energijo morda oceniti glede na tehno
loške izboljšave v zadnjih desetletjih in da lahko države,
ki niso članice Mednarodne agencije za energijo in so v
celoti odvisne od uvoza, zahtevajo daljše obdobje za
prilagoditev svojih obveznosti vzdrževanja zalog. Zlasti
se lahko izkaže, da so dodatne spremembe metod in
postopkov za izračun višine zalog potrebne in koristne,
da se še poveča skladnost s prakso Mednarodne agencije
za energijo na primer vključno s spremembami, ki bi
vodile k temu, da se zniža uporabljena stopnja znižanja
10 % pri izračunu zalog za nekatere države članice, s
spremembami, ki bi omogočile drugačno obravnavo
zalog primarnega bencina, ali s spremembami, ki bi
omogočile upoštevanje zalog v tankerjih v ozemeljskih
vodah države članice.

(6)

Lastna proizvodnja nafte sama po sebi prispeva k
varnosti oskrbe in bi torej lahko upravičila to, da bi
države članice proizvajalke nafte vzdrževale manjše
zaloge kot druge države članice. Tako odstopanje pa ne
bi smela povzročiti bistvene spremembe obveznosti vzdr
ževanja zalog v primerjavi s tistimi iz Direktive
2006/67/ES. Iz tega sledi, da bi morala biti za nekatere
države članice obveznost vzdrževanja zalog določena
glede na količino domače porabe nafte in ne glede na
uvoz.

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti člena 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

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

po posvetovanju z Evropskim varuhom osebnih podatkov (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Oskrba Skupnosti z nafto in naftnimi derivati je še vedno
zelo pomembna, zlasti za prometni sektor in za kemično
industrijo.

(2)

Naraščajoča koncentracija proizvodnje, zmanjšanje zalog
nafte in povečana svetovna poraba naftnih derivatov
povečujejo nevarnost težav z oskrbo.

(3)

Evropski svet je v akcijskem načrtu (2007–2009) z
naslovom „Energetska politika za Evropo“ zlasti poudaril,
da je treba izboljšati varnost oskrbe za Evropsko unijo
(EU) kot celoto in za vsako državo članico, med drugim s
ponovnim pregledom mehanizmov Unije za vzdrževanje
zalog nafte, predvsem glede razpoložljivosti nafte v
primeru krize.

(1) Mnenje z dne 22.4.2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
(2) Mnenje z dne 13.5.2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
(3) UL C 128, 6.6.2009, str. 42.

(4) UL L 217, 8.8.2006, str. 8.
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(7)

Sklepi predsedstva Evropskega sveta v Bruslju z dne 8. in
9. marca 2007 kažejo, da je vedno bolj pomembno in
nujno, da Skupnost vzpostavi celostno energetsko poli
tiko ter združi ukrepe, ki se uporabljajo na evropski ravni
in na ravni držav članic. Zato je bistveno, da se zagotovi
večje zbliževanje standardov, ki jih zagotavljajo mehan
izmi za vzdrževanja zalog v različnih državah članicah.

(8)

Razpoložljivost zalog nafte in zaščita oskrbe z energijo
sta bistvena dejavnika javne varnosti držav članic in
Skupnosti. Obstoj osrednjih organov za vzdrževanje
zalog v Skupnosti omogoča približevanje k tem ciljem.
Da bi zadevnim državam članicam omogočili kar
najboljšo uporabo njihovega nacionalnega prava za opre
delitev statusa njihovega osrednjega organa za vzdrže
vanje zalog, hkrati pa ublažili finančno breme vzdrže
vanja zalog za končne uporabnike, zadostuje, da se
prepove uporaba zalog za komercialne namene, medtem
ko se vzdrževanje zalog kjer koli v Skupnosti dovoli
kateremu koli osrednjemu organu za vzdrževanje zalog..

(9)

Ob upoštevanju ciljev zakonodaje Skupnosti glede zalog
nafte, morebitnih skrbi nekaterih držav članic v zvezi z
varnostjo in želje po povečanju strogosti in preglednosti
mehanizmov solidarnosti med državami članicami, je
treba čim bolj osredotočiti dejavnosti osrednjih organov
na njihovo nacionalno ozemlje.

(10)

Zaloge nafte bi moralo biti mogoče vzdrževati kjer koli v
Skupnosti, če se ustrezno pazi na njihovo fizično dostop
nost. Zato bi moralo biti gospodarskim subjektom, ki
imajo obveznost vzdrževanja zalog omogočeno, da
obveznost prenesejo na druge gospodarske subjekte ali
na katerega od osrednjih organov za vzdrževanje zalog.
Poleg tega to, da se obveznosti lahko prenesejo svobodno
izbranemu osrednjemu organu za vzdrževanje zalog na
ozemlju Skupnosti za plačilo, ki je v mejah stroškov
opravljenih storitev, vodi k zmanjšanju tveganja za diskri
minacijske prakse na nacionalni ravni. Pravica gospodar
skega subjekta do prenosa obveznosti ne bi smela pome
niti, da ima kateri koli subjekt dolžnost sprejeti prenese
obveznosti, razen če ni to določeno v tej direktivi. Če
države članice odločijo, da subjektom omejijo pravice
prenosa obveznosti, bi morale subjektom zagotoviti
pravico, da prenesejo določen minimalni odstotni prag
njihove obveznosti; te države članice bi morale zato
zagotoviti, da bodo njihovi osrednji organi za vzdrže
vanje zalog sprejeli prenos obveznosti vzdrževanja
zalog glede na znesek znesek, ki je potreben da se zago
tovi minimalni odstotek.

(11)

Države članice bi morale zagotoviti absolutno razpolo
žljivost vseh zalog, katerih vzdrževanje nalaga zako
nodaja Skupnosti. Da bi bila taka razpoložljivost zagoto
vljena, lastninska pravica do zalog ne bi smela trpeti
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nobenih omejitev, ki bi ovirale njihovo uporabo v
primeru motenj pri oskrbi z nafto. Naftni derivati
podjetij, ki so izpostavljena resnim tveganjem postopkov
izvršbe na njihovem premoženju, se ne bi smeli upošte
vati. Če imajo gospodarski subjekti obveznost vzdrže
vanja zalog, bi se lahko začetek stečajnega postopka ali
postopka prisilne poravnave štel kot opozorilno
znamenje takega tveganega položaja.

(12)

Da bi se države članice lahko hitro odzvale na še posebej
nujne primere ali lokalne krize, bi bilo lahko ustrezno, da
se jim v takšnih primeri dovoli uporabiti del njihovih
zalog. Takšni nujni primeri ali lokalne krize ne bi
vključevali razmer, ki jih povzročijo cenovna nihanja
surove nafte ali naftnih derivatov, lahko pa bi vključevali
motnje pri oskrbi z zemeljskim plinom, ki zahteva
menjavo goriva, to je uporabo surove nafte ali naftnih
derivatov kot gorivo za proizvodnjo energije.

(13)

Zaradi potreb, povezanih z vzpostavljanjem politik za
izredne razmere, zbliževanjem standardov, ki jih zagota
vljajo nacionalni mehanizmi za vzdrževanje zalog in
potrebam po zagotavljanju boljšega pregleda nad ravnmi
zalog zlasti v primeru krize, bi morale imeti države
članice in Skupnost na voljo sredstva za okrepljeni
nadzor nad zalogami. Zaloge, ki se hranijo na podlagi
dvostranskih sporazumov ali pogodbenih pravic do
nakupa določene količine zalog („kuponov“), ki izpolnju
jejo vse obveznosti iz sedanje direktive, bi morale tvoriti
koristne instrumente, ki so združljivi s tem ciljem večjega
zbliževanja.

(14)

Lastništvo država članic ali osrednji organov za vzdrže
vanje zalog, ki jih ustanovijo različni nacionalni organi,
nad večjim delom zalog, bi moralo omogočiti zaostreno
stopnjo nadzora in preglednosti vsaj nad tem delom
zalog.

(15)

Da bi prispevali k večji varnosti oskrbe v Skupnosti, bi
morale zaloge, ki jih imajo v lasti države članice ali
osrednji organi za vzdrževanje zalog, tako imenovane
„posebne zaloge“, vzpostavljene na podlagi odločitev, ki
so jih sprejele države članice, ustrezati dejanskim
potrebam v primeru krize. Poleg tega bi bilo potrebno,
da imajo lasten pravni status, ki zagotavlja njihovo polno
razpoložljivost v primeru krize. Zato bi morale zadevne
države članice paziti, da se sprejmejo potrebni ukrepi, da
se zadevne zaloge brezpogojno zaščitijo pred vsemi
ukrepi prisilne izvršbe.

(16)

Količine, ki jih imajo v lasti osrednji organi za vzdrže
vanje zalog ali države članice, bi morale biti na tej stopnji
določene na ravni, ki jo neodvisno in prostovoljno določi
vsaka od zadevnih držav članic.
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(18)
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Ker je treba povečati stopnjo nadzora in preglednosti, bi
bilo treba za varnostne zaloge, ki niso posebne zaloge,
državam članicam predpisati strožje obveznosti za moni
toring, v določenih primerih pa bi države članice izpol
njevale obveznosti obveščanja o ukrepih, s katerimi se
upravlja razpoložljivost varnostnih zalog, in o razvoju
določb v zvezi z njihovim vzdrževanjem.

Nihanja v količini posebnih zalog zaradi posamezne
zamenjave zalog so dopustna, da se omogočijo operacije,
kot so potrebne za osveževanjei zalog, zagotovitev sklad
nosti s spremembami v specifikacijah proizvodov ali
objava novih razpisov za vzdrževanje zalog.

(19)

Če so varnostne zaloge in posebne zaloge pomešane z
drugimi zalogami, ki jih hranijo gospodarski subjekti, bi
bilo treba poudariti preglednost količin varnostnih zalog.

(20)

Zdi se, da pogostost povzetka o zalogah in rok za
njegovo predložitev, kot to določa Direktiva 2006/67/ES,
nista usklajena z različnimi sistemi vzdrževanja zalog
nafte, vzpostavljenimi v drugih delih sveta. V resoluciji
o makroekonomskih posledicah višjih cen energije je
Evropski parlament izrazil podporo sprejetju pogostej
šega obveščanja.

(21)

Da bi se izognili podvajanju poročil o različnih katego
rijah derivatov, ki jih morajo zagotavljati države članice,
bi morala Uredba (ES) št. 1099/2008 Evropskega parla
menta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o statistiki ener
getike (1) služiti kot referenca za različne kategorije
naftnih derivatov iz te direktive.

(22)

Da bi povečali varnost oskrbe, popolneje obveščali trge,
pomirili uporabnike glede stanja zalog nafte in optimizi
rali sredstva za prenos podatkov, je treba predvideti, da
se lahko pozneje spremenijo in podrobneje določijo
načini sestavljanja statističnih podatkov ter načini njiho
vega sporočanja.

(23)

Isti cilji tudi narekujejo, da naj se sestavljanje in
sporočanje statističnih podatkov razširi tudi na druge
zaloge, ne le na varnostne in posebne zaloge, in da se
določi, da se ti podatki predložijo enkrat na mesec.

(24)

Razlike in napake se lahko pojavijo pri podatkih,
sporočenih Komisiji in zato bi moralo biti osebam, ki
jih zaposlujejo ali pooblastijo službe Komisije,
omogočeno pregledati pripravljenost na izredne razmere
in vzdrževanje zalog držav članic. Pri zagotovitvi, da se

(1) UL L 304, 14.11.2008, str. 1.
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takšni pregledi opravijo učinkovito in v skladu z nacio
nalnimi postopki, bi se bilo treba zanesti na nacionalne
sisteme držav članic.

(25)

Prejeti ali zbrani podatki bi morali biti podrobno raču
nalniško in statistično obdelani. Za to je potrebna
uporaba integriranih postopkov in orodij. Komisija bi
morala biti zato zmožna sprejeti vse primerne ukrepe v
ta namen in zlasti razviti nov informacijski sistem.

(26)

Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v
državah članicah ureja Direktiva Evropskega parlamenta
in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o
prostem pretoku takih podatkov (2), varstvo posamez
nikov pri obdelavi osebnih podatkov v Komisiji pa
Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov
pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih
Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (3). Ta
akta zlasti zahtevata, da je obdelava osebnih podatkov
upravičena z zakonitim ciljem in da se osebni podatki,
zbrani naključno, takoj izbrišejo.

(27)

Naftnim derivatom se pogosto primešajo biogoriva in
določeni aditivi. Če so primešani ali naj bi bili primešani
naftnim derivatom, bi jih bilo treba upoštevati tako pri
izračunu obveznosti vzdrževanja zalog, kot tudi pri
izračunu vzdrževanih zalog.

(28)

Zadevnim državam članicam bi bilo treba omogočiti
izpolnjevanje obveznosti, ki se jim lahko naložijo v
skladu z odločitvijo o dajanju zalog v promet, sprejeto
v skladu s Sporazumom Mednarodne agencije za energijo
ali njegovimi izvedbenimi ukrepi. Ustrezno in pravočasno
izvajanje odločitev Mednarodne agencije za energijo je
ključni dejavnik za učinkoviti odziv v primerih težav
pri oskrbi. Da bi zagotovili takšno izvajanje, bi morale
države članice sprostiti del svojih varnostnih zalog v
skladu z zadevno odločitvijo Mednarodne agencije za
energijo. Komisija bi morala tesno sodelovati z Medna
rodno agencijo za energijo in sprejeti ukrepe na ravni
Skupnosti na podlagi metodologije te agencije. Komisiji
bi moralo biti zlasti omogočeno, da po potrebi vsem
državam članicam priporoči, da sprostijo zaloge, in
sicer v dopolnilo in za lažje izvajanje odločitve Medna
rodne agencije za energijo, ki poziva članice, naj dajo
zaloge v promet. Primerno je, da se države članice na
takšna priporočila Komisije odzovejo pozitivno, saj bi
bilo to koristno za vzpostavitev trdne solidarnosti in
kohezije po vsej Skupnosti pri odzivanju na motnje v
oskrbi, in sicer med tistimi državami članicami, ki so
članice Mednarodne agencije za energijo, in tistimi, ki
niso.

(2) UL L 281, 23.11.1995, str. 31.
(3) UL L 8, 12.1.2001, str. 1.
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Namen določb Direktive Sveta 73/238/EGS z dne
24. julija 1973 o ukrepih za ublažitev učinkov težav
pri preskrbi s surovo nafto in naftnimi derivati (1) je
predvsem nadomestiti ali vsaj ublažiti škodljive posledice
vsakršne morebitne težave, tudi trenutne, katerih
posledica je občutno zmanjšanje dobave surove nafte
ali naftnih derivatov, vključno z resnimi motnjami, ki
bi jih lahko zmanjšanje povzročilo gospodarski dejav
nosti Skupnosti. Ta direktiva bi morala predvideti
podobne ukrepe.

Direktiva 73/238/EGS poleg tega določa vzpostavitev
posvetovalnega organa, ki bi olajšal usklajevanje dejan
skih ukrepov, ki jih sprejmejo ali predvidijo države
članice. Tak organ bi moral biti predviden v tej direktivi.
Še vedno mora vsaka država članica pripraviti načrt, ki bi
ga izvajala ob težavah z oskrbo s surovo nafto in
naftnimi derivati. Vsaka država članica bi prav tako
morala sprejeti določbe glede organizacijskih ukrepov,
ki jih bo treba sprejeti ob krizi.
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(35)

V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o
boljši pripravi zakonodaje se države članice poziva, da za
lastne potrebe in v interesu Skupnosti pripravijo tabele,
ki naj kar najbolj nazorno prikazujejo korelacijo med to
direktivo in ukrepi za prenos, ter da te tabele objavijo.

(36)

Direktivi 73/238/EGS in 2006/67/ES ter Odločbo
68/416/EGS bi bilo zato treba razveljaviti –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1
Cilj
Ta direktiva določa pravila, namenjena zagotavljanju visoke
stopnje varnosti oskrbe z nafto v Skupnosti z zanesljivimi in
preglednimi mehanizmi, ki temeljijo na solidarnosti med drža
vami članicami, vzdrževanju minimalnih zalog surove nafte
in/ali naftnih derivatov in vzpostavitvi proceduralnih sredstev,
potrebnih za odpravljanje morebitnega resnega pomanjkanja.

Glede na to, da ta direktiva uvaja več novih mehanizmov,
bi bilo treba pregledati njeno izvajanje in delovanje.
Člen 2
Opredelitev pojmov

(32)

(33)

(34)

Ta direktiva pokriva ali nadomešča vse vidike, ki jih
obravnava Odločba Sveta 68/416/EGS z dne
20. decembra 1968 o sklenitvi in izvajanju posameznih
sporazumov med vladami v zvezi z obveznostjo držav
članic, da vzdržujejo minimalne zaloge surove nafte in/ali
naftnih derivatov (2). Navedena odločba torej ne ustreza
več svojemu namenu.

Ker cilja te direktive, torej vzdrževanje visoke stopnje
varnosti oskrbe z nafto v Skupnosti z zanesljivimi in
preglednimi mehanizmi, ki temeljijo na solidarnosti
med državami članicami, in ob spoštovanju pravil notra
njega trga in konkurence, države članice ne morejo zado
voljivo doseči in ker je ta cilj zaradi obsega in učinka
ukrepa mogoče lažje uresničiti na ravni Skupnosti, lahko
Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiar
nosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmer
nosti iz navedenega člena, ta direktiva ne prekoračuje
okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenega cilja.

Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, 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 (3).

(1) UL L 228, 16.8.1973, str. 1.
(2) UL L 308, 23.12.1968, str. 19.
(3) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

V tej direktivi:

(a) „referenčno leto“ pomeni koledarsko leto podatkov o
porabi ali neto uvozu, upoštevanih pri izračunih za
določitev ravni zalog, ki jih je treba vzdrževati, in ravni
zalog, ki se dejansko vzdržujejo v določenem trenutku;

(b) „aditivi“ pomeni snovi, ki niso ogljikovodiki, ki se dodajajo
ali primešajo derivatu, da se spremenijo njegove lastnosti;

(c) „biogorivo“ pomeni tekoče ali plinasto gorivo, ki se
uporablja v prometu in je proizvedeno iz biomase, pri
čemer je „biomasa“ biološko razgradljivi del izdelkov,
odpadkov in ostankov v kmetijstvu (vključno z rastlinskimi
in živalskimi snovmi), gozdarstvu in s tem povezanih indu
strijskih vejah ter biološko razgradljivi del industrijskih in
komunalnih odpadkov;

(d) „domača poraba“ pomeni skupne količine, ki se izračunajo
v skladu s Prilogo II in se dobavljajo znotraj države za
proizvodnjo energije in neenergetsko rabo; to vključuje
dobavo sektorju za transformacije ter dobavo industriji,
prevozu, gospodinjstvom in drugim sektorjem za „končno“
porabo; vključujejo tudi lastno porabo energetskega
sektorja (razen goriva za rafinerije);
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(e) „dejanska mednarodna odločba o dajanju zalog v promet“
pomeni vsako veljavno odločitev upravnega odbora Medna
rodne agencije za energijo, katere namen je zagotoviti
dajanje zalog surove nafte ali naftnih derivatov države
članice v promet s sprostitvijo zalog države članice in/ali
dodatnimi ukrepi;

Povprečna dnevna domača poraba, ki se jo upošteva, se
izračuna na podlagi ekvivalenta surove nafte domače povprečne
dnevne porabe v predhodnem koledarskem letu, določene in
izračunane po metodah in postopkih iz Priloge II.

(f) „osrednji organ za vzdrževanje zalog“ pomeni organ ali
službo, katerima se lahko dodelijo pristojnosti za delovanje
za pridobivanje, vzdrževanje ali prodajanje zalog nafte,
vključno z varnostnimi zalogami in posebnimi zalogami;

3.
Vendar se z odstopanjem od odstavka 2 vsako koledarsko
leto za obdobje od 1. januarja do 31. marca dnevni povprečni
neto uvoz in domača poraba iz navedenega odstavka določata
na podlagi uvoženih in porabljenih količin v predzadnjem
koledarskem letu pred zadevnim koledarskim letom.

(g) „velika motnja pri oskrbi“ pomeni veliko in nenadno
zmanjšanje oskrbe s surovo nafto ali naftnimi derivati v
Skupnosti ali v državi članici, ki je ali ni privedlo do
dejanske mednarodne odločitve o dajanju zalog v promet;

4.
Metode in postopki izračunavanja obveznosti vzdrževanja
zalog iz tega člena se lahko spremenijo v skladu z regulativnim
postopkom iz člena 23(2).

(h) „mednarodna pomorska skladišča“ ima pomeni iz oddelka
2.1 Priloge A k Uredbi (ES) št. 1099/2008;
(i) „zaloge nafte“ pomeni zaloge energetskih proizvodov iz
prvega odstavka oddelka 3.1 Priloge C k Uredbi
št. 1099/2008;
(j) „varnostne zaloge“ pomeni zaloge nafte, ki jih mora vsaka
država članica vzdrževati v skladu s členom 3;
(k) „komercialne zaloge“ pomeni tiste zaloge nafte, ki jih vzdr
žujejo gospodarski subjekti, ta direktiva pa tega ne predpi
suje;

Člen 4
Izračunavanje zalog
1.
Višina vzdrževanih zalog se izračuna v skladu z metodami
iz Priloge III. V primeru izračunavanja vzdrževanih zalog za
vsako kategorijo v skladu s členom 9 se te metode uporabljajo
le za derivate, ki spadajo v zadevno kategorijo.

2.
Za izračun višine zalog, vzdrževanih v določenem
trenutku, se upoštevajo podatki referenčnega leta, kot je
določeno v skladu s členom 3.

(l) „posebne zaloge“ pomeni zaloge nafte, ki izpolnjujejo
pogoje iz člena 9;
(m) „fizična dostopnost“ pomeni ureditev za namestitev in
prevoz zalog, da se zagotovi njihovo dajanje v promet ali
učinkovita dobava končnim uporabnikom in trgom v rokih
in razmerah, ki spodbujajo blažitev morebitnih težav pri
oskrbi.
Opredelitve v tem členu se lahko natančneje določijo in spre
menijo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 23(2).
Člen 3

3.
Katere koli zaloge nafte se lahko hkrati vključijo v izračun
varnostnih zalog države članice in v izračun posebnih zalog v
smislu člena 9, če te zaloge nafte izpolnjujejo vse pogoje iz te
direktive za obe vrsti zalog.

4.
Načini in metode izračunavanja zalog, navedenih v
odstavkih 1 in 2, se lahko spremenijo v skladu z regulativnim
postopkom iz člena 24(2). Predvsem pa bo morda potrebno in
koristno spremeniti metode in postopke, vključno z uporabo
zmanjšanja, določenega v Prilogi III, da bi se še povečala sklad
nost s prakso Mednarodne agencije za energijo.

Varnostne zaloge – izračun obveznosti vzdrževanja zalog
1.
Države članice sprejmejo vse ustrezne zakone in druge
predpise, s katerimi najpozneje do 31. decembra 2012 zagoto
vijo, da bodo skupne zaloge, stalno vzdrževane v njihovo korist
na ozemlju Skupnosti, ustrezale najmanj dnevnemu povpre
čnemu neto uvozu za 90 dni ali dnevni povprečni domači
porabi za 61 dni, glede na to, katera količina je večja.
2.
Povprečni dnevni neto uvoz, ki se ga upošteva, se izračuna
na podlagi ekvivalenta surove nafte uvoza v prejšnjem koledar
skem letu, določenega v skladu z metodami in postopki iz
Priloge I.

Člen 5
Razpoložljivost zalog
1.
Države članice za namene te direktive vedno zagotovijo
fizično dostopnost in razpoložljivost varnostnih ter posebnih
zalog. Vzpostavijo sistem za identifikacijo, evidentiranje zalog
ter nadzor nad njimi, in sicer tako, da kadar koli omogočijo
njihovo preverjanje. Ta zahteva velja tudi za vse varnostne
zaloge in posebne zaloge, pomešane z drugimi zalogami, ki
jih vzdržujejo gospodarski subjekti.

L 265/14

SL

Uradni list Evropske unije

9.10.2009

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da preprečijo vse
ovire in bremenitve, ki bi lahko ovirale razpoložljivost varnos
tnih zalog in posebnih zalog. Države članice lahko določijo
omejitve ali dodatne pogoje glede možnosti za vzdrževanje
svojih varnostnih zalog in posebnih zalog zunaj svojega
ozemlja.

2.
Glavni namen osrednjega organa za vzdrževanje zalog je
pridobivanje, vzdrževanje in prodaja zalog nafte za namene te
direktiva ali za namene izpolnjevanja mednarodnih sporazumov
o vzdrževanju zalog nafte. Je edini organ ali služba, ki se mu
lahko dodelijo pristojnosti za pridobivanje ali prodajo posebnih
zalog.

2.
Če je treba izvajati postopke za ravnanje v izrednih
razmerah, ki so določeni v členu 20, države članice prepovejo
vse ukrepe in se vzdržijo njihovega sprejetja, če bi takšni ukrepi
ovirali prenos, uporabo ali sproščanje varnostnih zalog ali
posebnih zalog s strani države članice, za račun katere se
hranijo na njihovem ozemlju.

3.
Osrednji organ za vzdrževanje zalog ali države članice
lahko za določen čas prenesejo naloge v zvezi z upravljanjem
varnostnih zalog in – razen prodaje in pridobivanja – posebnih
zalog le naslednjim:

Člen 6
Register varnostnih zalog – letno poročilo
1.
Vsaka država članica sestavi in redno posodablja podroben
register vseh varnostnih zalog, ki se vzdržujejo zanjo in ki ne
predstavljajo posebnih zalog. Ta register vsebuje predvsem vse
informacije, potrebne za ugotovitev natančne lokacije vseh vrst
skladišč, rafinerije ali objekta za vzdrževanje zalog, kjer se
zadevne zaloge nahajajo, in tudi njihove količine, lastnika, pa
tudi značilnosti glede na kategorije, opredeljene v prvem
odstavku oddelka 3.1 Priloge C Uredbe (ES) št. 1099/2008.

2.
Do 25. februarja vsako leto država članica Komisiji
posreduje izvod povzetka registra zalog iz odstavka 1, ki
vsebuje vsaj količino in značilnosti varnostnih zalog na zadnji
dan predhodnega koledarskega leta.

3.
Države članice posredujejo Komisiji celoten izvod registra
v 15 dneh po prejemu zahteve Komisije; v tem izvodu se lahko
občutljivi podatki glede lokacije zalog ne posredujejo. Takšni
zahtevki se lahko vložijo najpozneje 5 let po datumu, na kate
rega se zahtevani podatki nanašajo, in ne smejo vplivati na
podatke, ki zadevajo katero koli obdobje pred 1. januarjem
2013.

Člen 7
Osrednji organi za vzdrževanje zalog
1.
Države članice lahko vzpostavijo osrednje organe za vzdr
ževanje zalog.

Vsaka država članice lahko vzpostavi samo en osrednji organ za
vzdrževanje zalog ali podoben organ. Država članica lahko
vzpostavi svoj osrednji organ za vzdrževanje zalog kjer koli v
Skupnosti.

Kjer država članica vzpostavi svoj osrednji organ za vzdrževanje
zalog, ima slednji obliko neprofitnega organa ali službe in deluje
v splošnem interesu ter se ne šteje kot gospodarski subjekt v
smislu te direktive.

(a) drugi državi članici, na ozemlju katere se nahajajo te zaloge
ali osrednjemu organu za vzdrževanje zalog, ki ga je ta
države članica vzpostavila. Tako prenesenih nalog ni
mogoče prenesti na druge države članice ali osrednje organe
za vzdrževanje zalog, ki so jih slednje vzpostavile. Država
članica, ki je vzpostavila osrednji organ za vzdrževanje zalog
in tudi vsaka država članica, na ozemlju katerih se hranijo
zaloge, imajo pravico, da prenos pogojujejo s svojo odob
ritvijo;

(b) gospodarskim subjektom. Tako prenesenih nalog ni mogoče
prenesti naprej. Če takšen prenos, vsaka sprememba ali
podaljšanje tega prenosa vključuje naloge v zvezi z upra
vljanjem varnostnih in posebnih zalog, ki se vzdržujejo
drugi državi članici, jo mora vnaprej odobriti država članica,
katere zaloge se hranijo, in vse države članice, na ozemlju
katerih se hranijo zaloge.

4.
Vsaka država članica, ki ima osrednji organ za vzdrževanje
zalog, od njega zahteva, da za namene člena 8(1) in (2) objavi:

(a) redno objavlja popolne podatke po kategorijah derivatov o
količinah zalog, za katere lahko zagotovi vzdrževanje za
gospodarske subjekte, ali, kjer je to ustrezno, zainteresirane
osrednje organe za vzdrževanje zalog;

(b) najmanj sedem mesecev vnaprej objavi pogoje, po katerih je
pripravljen opravljati storitve v zvezi z vzdrževanjem zalog
za gospodarske subjekte. Pogoje za opravljene storitve,
vključno pogoji glede časovnega razporeda, lahko prav
tako določijo pristojni nacionalni organi ali pa se določijo
v razpisnem postopku, katerega namen je določiti najboljšo
ponudbo med gospodarskimi subjekti ali če je to ustrezno,
zainteresiranimi osrednjimi organi za vzdrževanje zalog.

Osrednji organi za vzdrževanje zalog sprejmejo takšne prenose
v objektivnih, preglednih in nediskriminatornih razmerah.
Plačilo subjektov za storitve osrednjega organa za vzdrževanje
zalog ne sme presegati celotnih stroškov opravljene storitve,
poleg tega se tega plačila ne sme zahtevati, dokler zaloge niso
oblikovane. Osrednji organ za vzdrževanje zalog lahko pogojuje
sprejetje prenosa s tem, da od gospodarskega subjekta zahteva
predložitev garancije ali neko drugo vrsto jamstva.
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Člen 8
Gospodarski subjekti
1.
Vsaka država članica skrbi za to, da se gospodarskim
subjektom, katerim je za izpolnitev njenih obveznosti iz člena
3 naložila obveznost vzdrževanja zalog, dodeli pravica, da te
obveznosti najmanj delno in po njihovi izbiri prenese na:

(a) osrednje organe za vzdrževanje zalog države članice, za
račun katere se hranijo zaloge;

(b) enega ali več osrednjih organov za vzdrževanje zalog, ki so
izrazili pripravljenost, da hranijo te zaloge, če je takšen
prenos vnaprej odobrila država članica, za račun katere se
hranijo zaloge, in vse države članice, na ozemlju katerih se
hranijo zaloge;

(c) druge gospodarske subjekte, ki imajo presežne zaloge ali
razpoložljive zmogljivosti za vzdrževanje zalog zunaj
ozemlja države članice, za račun katere se hranijo zaloge
v Skupnosti, če je takšen prenos obveznosti vnaprej odob
rila država članica, za račun katere se hranijo zaloge, in vse
države članice, na ozemlju katerih se hranijo zaloge, in/ali

(d) druge gospodarske subjekte, ki imajo presežne zaloge ali
razpoložljive zmogljivosti za vzdrževanje zalog na ozemlju
države članice za račun katerih se hranijo zaloge, če je
takšen prenos obveznosti vnaprej sporočen državi članici.
Države članice lahko določijo omejitve ali pogoje za take
prenose.

Obveznosti, prenesenih v skladu s točkami (c) in (d), ni mogoče
prenesti naprej. Vse spremembe ali podaljšanje prenosa obvez
nosti iz točk (b) in (c) veljajo le, če so jih vnaprej odobrile vse
države članice, ki so odobrile prenos obveznosti. Vsaka spre
memba ali podaljšanje prenosa iz točke (d) se šteje kot nov
prenos.
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3.
Ne glede na določbe odstavkov 1 in 2, lahko država
članica gospodarskemu subjektu naloži obveznost, da prenese
vsaj del svoje obveznosti vzdrževanja zalog na osrednji organ za
vzdrževanje zalog države članice.
4.
Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za obveščanje
gospodarskih subjektov o načinih, ki se uporabljajo za izračun
obveznosti vzdrževanja zalog, ki so jim naložene, in sicer
najpozneje 200 dni pred začetkom obdobja, na katero se
zadevna obveznost nanaša. Gospodarski subjekti morajo uvelja
vljati pravico do prenosa obveznosti vzdrževanja zalog osred
njemu organu za vzdrževanje zalog najpozneje 170 dni pred
začetkom obdobja, na katero se zadevna obveznost nanaša.
Če so gospodarski subjekti obveščeni manj kot 200 dni pred
začetkom obdobja, na katerega se nanaša obveznost vzdrže
vanja zalog, imajo možnost kadar koli uveljavljati svojo pravico
do prenosa obveznosti.
Člen 9
Posebne zaloge
1.
Vsaka država članica se lahko zaveže za vzdrževanje mini
malnih zalog nafte, izračunanih s številom dni porabe, v skladu
s pogoji iz tega člena.
Posebne zaloge so last države članice ali osrednjega organa za
vzdrževanje zalog, ki ga je država članica ustanovila, in se
vzdržujejo na ozemlju Skupnosti.
2.
Posebne zaloge so lahko sestavljene le iz ene ali več kate
gorij naslednjih derivatov, kot so opredeljeni v oddelku 4
Priloge B k Uredbi (ES) št. 1099/2008:
— etan,
— UNP,
— motorni bencin,

2.
Vsaka država članica lahko omeji pravico prenosa tistim
gospodarskim subjektom, katerim predpisuje ali je predpisala
obveznost vzdrževanja zalog.

— letalski bencin,
— bencinsko reaktivno gorivo (petrolejsko reaktivno gorivo ali
JP4),

Vendar, kjer take omejitve omejujejo pravico gospodarskega
subjekta, da prenese obveznost, ki je manjša kot 10 % obvez
nosti vzdrževanja zalog, ki mu je naložena, država članica zago
tovi, da je vzpostavila osrednji organ za vzdrževanje zalog, ki
mora sprejeti količino prenosa, potrebno za zaščito pravice
gospodarskega subjekta, da prenese vsaj 10 % obveznosti vzdr
ževanja zalog, ki mu je naložena.

— reaktivno letalsko gorivo,
— drugi kerozini,
— plinsko olje/dizelsko gorivo (destilirano pogonsko gorivo),

Najnižji odstotek iz tega odstavka se poveča z 10 % na 30 % do
31. decembra 2017.

— kurilno olje (z visoko in nizko vsebnostjo žvepla),
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— beli špirit in posebni bencini,
— maziva,
— bitumen,
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Država članica, za katero se posebne zaloge hranijo manj kot
30 dni, pripravi letno poročilo, v katerem so analizirani ukrepi
nacionalnih organov za zagotavljanje in preverjanje razpoložlji
vosti in fizične dostopnosti varnostnih zalog iz člena 5, poleg
tega pa je v istem poročilu opisana ureditev, na podlagi katere
država članica nadzira uporabo teh zalog v primeru težav pri
preskrbi z nafto. To poročilo se pošlje Komisiji do konca prvega
meseca koledarskega leta, na katerega se nanaša.

— parafinski voski,
— naftni koks.
3.
Naftne derivate, ki sestavljajo posebne zaloge, vsaka
država članica opredeli na podlagi kategorij iz odstavka 2.
Države članice zagotovijo, da je za referenčno leto, ki je
določeno v skladu s pravili iz člena 3 in glede proizvodov, ki
so vključeni v uporabljene kategorije, ekvivalent porabe surove
nafte v državah članicah vsaj 75 % domače porabe po metodi
izračuna iz Priloge II.
Za vsako kategorijo, ki jo izbere država članica, njene posebne
zaloge, glede katerih se je država članica zavezala, da jih bo
vzdrževala, ustrezajo določenemu številu dni povprečne dnevne
porabe, ki se merijo na podlagi njihovega ekvivalenta surove
nafte v referenčnem letu, določenem v skladu s pravili iz
člena 3.
Ekvivalenti surove nafte iz prvega in drugega pododstavka se
izračunajo na način, da se s faktorjem 1,2 pomnoži vsota agre
gatov „zabeležene bruto notranje dobave“, kot je opredeljena v
oddelku 3.2.1. Priloge C k Uredbi (EC) št. 1099/2008, in sicer
za produkte, ki so uporabljeni ali se ji to zadeva. Mednarodna
pomorska skladišča se pri izračunu ne upoštevajo.
4.
Vsaka država članica, ki se je odločila vzdrževati posebne
zaloge, Komisiji pošlje obvestilo, ki se objavi v Uradnem listu
Evropske unije in v katerem navede raven takšnih zalog, za katere
se je zavezala, da jih bo vzdrževala, ter trajanje takšnega vzdr
ževanja, ki mora biti vsaj eno leto. Najnižja priglašena raven se
v enaki meri uporablja za vse kategorije posebnih zalog, ki jih
uporabljajo država članica.
Država članica zagotovi, da se takšne zaloge hranijo celotno
priglašeno obdobje brez poseganja v pravico države članice,
da začasno zmanjšajo zaloge zaradi posamezne zamenjave
zalog.
Seznam kategorij, ki jih uporabi država članica, ostane veljaven
vsaj eno leto in se lahko spremeni šele z začetkom učinka na
prvi dan koledarskega meseca.

Člen 10
Upravljanje posebnih zalog
1.
Vsaka država članica sestavi podroben register, ki ga redno
posodablja in v katerem so zabeležene vse posebne zaloge, ki
jih ima na svojem ozemlju. Ta register vsebuje predvsem vse
podatke, ki so potrebni za določitev natančne lokacije zadevnih
zalog.

Države članice pošljejo Komisiji izvod registra v 15 dneh po
prejemu zahteve s strani Komisije. V tem izvodu se lahko občut
ljivi podatki o lokaciji zalog zadržijo. Takšne zahteve se lahko
vložijo najpozneje pet let po datumu, na katerega se nanašajo
zahtevani podatki.

2.
Če so posebne zaloge pomešane z drugimi zalogami nafte,
države članice ali njihovi osrednji organi za vzdrževanje zalog
sprejmejo potrebne ukrepe, da preprečijo premestitev teh
mešanih derivatov, in sicer v višini deleža, ki sestavlja posebne
zaloge, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika specifičnih
zalog in organov države članice, na ozemlju katere so zaloge
nahajajo ali njenega osrednjega organa za vzdrževanje zalog

3.
Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da se dodeli
brezpogojna imuniteta izvršbe za vse posebne zaloge, ki se
vzdržujejo ali prevažajo na njihovem ozemlju, to pa velja za
njihove zaloge in zaloge drugih držav članic.

Člen 11
Učinek prenosa
Prenosi iz členov 7 in 8 ne spreminjajo obveznosti, ki jih ima
vsaka država članica v skladu s to direktivo.

Člen 12
5.
Posamezna država članica, ki se ni zavezala, da bo celo
leto zadevnega koledarskega leta vsaj 30 dni vzdrževala posebne
zaloge, zagotovi, da je vsaj ena tretjina njene obveznosti vzdr
ževanja zalog v obliki derivatov, sestavljenih v skladu z odstav
koma 2 in 3.

Statistična poročila o zalogah iz člena 3
1.
V zvezi z ravnmi zalog, ki se vzdržujejo v skladu s členom
3, vsaka država članica pripravi statistična poročila v skladu s
pravili iz Priloge IV in jih predloži Komisiji.
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2.
Pravila glede priprave, obseg, vsebina in periodičnost
poročil iz odstavka 1 ter roki za njihovo predložitev se lahko
spreminjajo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 23(2).
Pravila glede predložitev zadevnih poročil Komisiji se lahko prav
tako spreminjajo v skladu z regulativnim postopkom iz člena
23(2).
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Člen 14
Poročilo o komercialnih zalogah
1.
Države članice Komisiji vsak mesec pošljejo statistično
poročilo o ravneh komercialnih zalog na svojem nacionalnem
ozemlju. Pri tem zagotovijo varstvo občutljivega značaja poda
tkov in ne omenjajo imen lastnikov zadevnih zalog.

3.
Države članice v svoja statistična poročila o varnostnih
zalogah ne smejo vključiti količin surove nafte ali naftnih deri
vatov, ki so predmet zasega ali izvršbe. To velja tudi za zaloge
podjetij v stečaju ali prisilni poravnavi.

2.
Komisija objavi vsak mesec skupno statistično poročilo o
komercialnih zalogah v Skupnosti na podlagi poročil, ki so jih
predložile države članice.

Člen 13

3.
Pravila za posredovanje in objavljanje statističnih poročil
ter njihova periodičnost se lahko spreminjajo v skladu z regu
lativnim postopkom iz člena 23(2).

Statistična poročila, ki se nanašajo na posebne zaloge
1.
Vsaka zadevna država članica za vsako kategorijo deri
vatov pripravi in Komisiji predloži statistično poročilo o svojih
posebnih zalogah na zadnji dan vsakega koledarskega meseca
ter natančno opredeli količino in število dni povprečne porabe v
referenčnem koledarskem letu, kateremu te zaloge ustrezajo. Če
država članica posebne zaloge vzdržuje tudi izven svojega
ozemlja, mora podrobno opredeliti te zaloge, ki se vzdržujejo
v ali s pomočjo različnih držav članic in njihovih osrednjih
organov za vzdrževanje zalog. Poleg tega podrobno navede,
ali ji te zaloge pripadajo v celoti ali pa je njihov lastnik v celoti
ali delno njen osrednji organ za vzdrževanje zalog.

2.
Vsaka zadevna država članica pripravi in Komisiji pošlje
tudi poročilo o posebnih zalogah na svojem ozemlju, ki so v
lasti druge države članice ali osrednjega organa za vzdrževanje
zalog, v skladu s stanjem na zadnji dan vsakega koledarskega
meseca glede na kategorijo derivatov, kot so opredeljeni v členu
9(4). V tem poročilu država članica med drugim za vsak primer
navede ime države članice ali zadevnega osrednjega organa za
vzdrževanje zalog ter količine.

3.
Statistična poročila iz odstavkov 1 in 2 se predložijo v
koledarskem mesecu, ki sledi mesecu, na katerega se poročila
nanašajo.

Člen 15
Obdelava podatkov
Komisija je pristojna za razvoj, namestitev, upravljanje in vzdr
ževanje računalniških virov, potrebnih za sprejem, hranjenje in
kakršno koli obdelavo podatkov iz statističnih poročil ter vseh
informacij, ki jih Komisiji posredujejo države članice ali jih
Komisija pridobi v skladu s to direktivo, ter podatkov o zalogah
nafte, ki so zbrani v skladu z Uredbo št. 1099/2008 in so
potrebni za pripravo zahtevanih poročil v skladu s to direktivo.

Člen 16
Biogoriva in aditivi
1.
Biogoriva in aditivi se pri izračunu obveznosti vzdrževanja
zalog v skladu s členoma 3 in 9 upoštevajo le, če se primešajo
zadevnimi naftnimi derivati.

2.
Pri izračunavanju dejansko vzdrževanih ravni zalog se
upoštevajo biogoriva in aditivi, kadar:

(a) se mešajo z zadevnimi naftnimi derivati, ali

4.
Izvode statističnih poročil se prav tako nemudoma
pošljejo na zahtevo Komisije. Takšne zahteve se lahko vložijo
najpozneje pet let po datumu, na katerega se zadevni podatki
nanašajo.

5.
Obseg, vsebina in periodičnost statističnih poročil ter roki
za njihovo predložitev se lahko spreminjajo v skladu z regula
tivnim postopkom iz člena 23(2). Pravila glede predložitev
zadevnih poročil Komisiji se lahko prav tako spreminjajo v
skladu z regulativnim postopkom iz člena 23(2).

(b) se vzdržujejo na ozemlju zadevne države članice, in pod
pogojem da je država članica sprejela pravila, ki zagotavljajo,
da se bodo mešala z naftnimi derivati, ki se hranijo na
podlagi zahtev za vzdrževanje zalog iz te direktive in se
bodo uporabljale v prevozu.

3.
Pravila glede upoštevanja biogoriv in aditivov pri izračunu
obveznosti vzdrževanja zalog in ravni zalog, določenih v
odstavku 1 in 2, se lahko spremenijo v skladu z regulativnim
postopkom iz člena 23(2).
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Člen 17
Koordinacijska skupina za nafto in naftne derivate
1.
Ustanovi se koordinacijska skupina za nafto in naftne
derivate (v nadaljnjem besedilu: koordinacijska skupina). Koordi
nacijska skupina je posvetovalna skupina, ki prispeva k izvedbi
ocene položaja v Skupnosti v zvezi z varnostjo oskrbe z nafto
in naftnimi derivati ter pospešuje usklajevanje in uporabo
ukrepov na tem področju.

2.
Koordinacijsko skupino sestavljajo predstavniki držav
članic. Predseduje ji Komisija. Zastopniška telesa zadevnega
sektorja lahko na povabilo Komisije sodelujejo pri delu koordi
nacijske skupine.

9.10.2009

izmenjanih v skladu s tem členom in za katere velja obveznost
varovanja poklicne skrivnosti, kot je identiteta lastnikov zalog.

6.
Cilji pregleda iz odstavka 1 ne smejo vključevati obrav
nave osebnih podatkov. Osebni podatki, ki bi jih našli ali nanje
naleteli med pregledom, se ne zbirajo in ne upoštevajo ter se, če
so pridobljeni naključno, takoj uničijo.

7.
Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotavljanje
varstva podatkov, dokazil, poročil in dokumentov v zvezi z
varnostnimi in posebnimi zalogami za obdobje vsaj petih let.

Člen 19
Člen 18
Pregled pripravljenosti na izredne razmere in vzdrževanja
zalog
1.
Komisija lahko ob uskladitvi z državami članicami opravi
pregled njihove pripravljenosti na izredne razmere, in če meni,
da je to ustrezno, tudi zadevnega vzdrževanja zalog. Pri pripravi
takšnih pregledov Komisija upošteva prizadevanja drugih insti
tucij in mednarodnih organizacij ter se posvetuje s koordi
nacijsko skupino.

Varstvo posameznikov pri obdelavi podatkov
Ta direktiva ne vpliva in nikakor ne spreminja stopnje varstva
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jo zagotavlja
pravo Skupnosti in nacionalno pravo, in zlasti v ničemer ne
spreminja obveznosti držav članic pri obdelavi osebnih poda
tkov, kot so obveznosti v skladu z Direktivo 95/46/ES, niti
obveznosti institucij in organov Skupnosti v skladu z Uredbo
(ES) št. 45/2001 glede obdelave osebnih podatkov pri opra
vljanju obveznosti navedenih institucij in organov.

Člen 20
2.
Koordinacijska skupna se lahko dogovori, da pri teh
pregledih sodelujejo tudi pooblaščeni uslužbenci in predstavniki
drugih držav članic. Imenovani nacionalni uradniki pregledo
vane države članice lahko spremljajo osebe, ki opravljajo
pregled. V tednu po objavi pregleda iz odstavka 1 vsaka
zadevna država članica, ki Komisije ni obvestila o občutljivih
podatkih glede kraja zalog v skladu s členoma 6 in 9, te infor
macije sporoči uslužbencem ali pooblaščenim agentom.

3.
Države članice zagotovijo, da se njihovi organi in organi,
pristojni za vzdrževanje in upravljanje varnostnih in posebnih
zalog, strinjajo z nadzorom ter osebam, ki jih Komisija
pooblasti za pregled, zagotovijo pomoč pri opravljanju pregleda.
Države članice zlasti zagotovijo, da imajo te osebe pravico do
vpogleda v vse dokumente in registre v zvezi z zalogami ter
pravico do dostopa do vseh krajev, kjer so shranjene zaloge, in
do vseh zadevnih dokumentov.

4.
Rezultati pregleda, opravljenega v skladu s tem členom, se
pošljejo državi članici, ki je bila pregledana, in se lahko posredu
jejo koordinacijski skupini.

5.
Države članice in Komisija zagotovijo, da uradniki, uslu
žbenci in druge osebe, ki delujejo pod nadzorom Komisije, ter
člani koordinacijske skupine ne razkrijejo informacij, zbranih ali

Postopki za ravnanje v izrednih razmerah
1.
Države članice poskrbijo, da so vzpostavljeni vsi potrebni
postopki in sprejeti vsi potrebni ukrepi, da lahko njihovi
pristojni organi v primeru večjih motenj pri oskrbi hitro, učin
kovito in pregledno dajo v promet vse varnostne in posebne
zaloge ali le del ter uvedejo posebne ali splošne omejitve
porabe, odvisno od ocenjenega pomanjkanja, vključno med
drugim s prednostnim obravnavanjem preskrbe z naftnimi deri
vati nekaterih skupin uporabnikov.

2.
Države članice redno vzdržujejo intervencijske načrte, ki
bi jih uporabile v primeru velikih motenj pri oskrbi, ter določijo
organizacijske ukrepe, ki jih je treba sprejeti za zagotavljanje
izvajanja takšnih načrtov. Države članice na zahtevo obvestijo
Komisijo o intervencijskih načrtih in organizacijskih ukrepih, ki
se navezujejo nanje.

3.
V primeru dejanske mednarodne odločitve o dajanju zalog
v promet, ki zadeva eno ali več držav članic:

(a) lahko zadevna država članica uporabi svoje varnostne in
posebne zaloge, da izpolni mednarodne obveznosti v skladu
s to odločitvijo. V tem primeru država članica nemudoma
obvesti Komisijo, ki lahko skliče koordinacijsko skupino ali
se po elektronski poti posvetuje z njenimi člani, da oceni
učinke dajanja v promet;
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(b) Komisija bi morala državam članicam priporočiti, naj spro
stijo vse varnostne in posebne zaloge ali del njih oziroma
naj sprejmejo druge ustrezne ukrepe z enakim učinkom.
Komisija lahko ukrepa le po posvetovanju s koordinacijsko
skupino.

L 265/19

Predpisane kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in
odvračilne. Države članice do 31. decembra 2012 obvestijo
Komisijo o teh določbah, o vsaki poznejši spremembi, ki se
nanaša nanje, pa v najkrajšem možnem času.

Člen 22
4.
V primeru nesprejetja dejanske mednarodne odločitve o
dajanju zalog v promet in v primeru težav z oskrbo Skupnosti
ali države članice s surovo nafto in naftnimi derivati, Komisija,
kjer je ustrezno, obvesti Mednarodno agencijo za energijo in se
po potrebi z njo uskladi ter v najkrajšem možnem času na
zahtevo države članice ali na lastno pobudo organizira posve
tovanje s koordinacijsko skupino. Če posvetovanje s koordi
nacijsko skupino zahteva država članica, se ta organizira v
največ štirih dneh po zahtevi, razen če država članica soglaša
z daljšim rokom. Na podlagi izida pregleda razmer s strani
koordinacijske skupine Komisija ugotovi, ali obstajajo večje
motnje pri oskrbi.

Pregled
Komisija pregleda delovanje in izvajanje te direktive do
31. decembra 2015.

Člen 23
Odbor
1.

Komisiji pomaga odbor.

2.
Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7
Sklepa 1999/468/ES.
Če se ugotovijo večje motnje pri oskrbi, Komisija dovoli delno
ali popolno dajanje v promet količin varnostnih in posebnih
zalog, ki so jih v ta namen predlagale zadevne države članice.

Člen 24
Razveljavitev

5.
Države članice lahko sprostijo varnostne in posebne
zaloge pod obvezno minimalno raven, določeno s to direktivo,
v količinah, ki so nujno potrebne za prvi odziv v posebno
izrednih razmerah ali zaradi odziva na lokalne krize. V takšnem
primeru dajanja v promet države članice nemudoma obvestijo
Komisijo o količinah, danih v promet. Komisija te informacije
takoj posreduje članom koordinacijske skupine.

Direktiva 73/238/EGS, Direktiva 2006/67/ES in Odločba
68/416/EGS se z 31. decembrom 2012 razveljavijo.

Sklicevanja na razveljavljeni direktivi in odločbo se štejejo za
sklicevanje na to direktivo.

Člen 25
6.
Kadar se uporabi odstavek 3, 4 ali 5, se državam članicam
dovoli začasno vzdrževanje ravni zalog, ki so nižje od tistih,
določenih v tej direktivi. V tem primeru Komisija na podlagi
rezultatov posvetovanja s koordinacijsko skupino in po potrebi
v skladu z Mednarodno agencijo za energijo, predvsem pa ob
upoštevanju položaja mednarodnih trgov z nafto in naftnimi
derivati določi razumen rok, v katerem morajo države članice
obnoviti svoje zaloge, da znova dosežejo obvezne minimalne
ravni.

7.
Odločitve, ki jih Komisija sprejme v skladu s tem členom,
ne posegajo v morebitne druge mednarodne obveznosti
zadevnih držav članic.

Člen 21

Prenos
1.
Države članice uveljavijo zakone in druge predpise,
potrebne za uskladitev s to direktivo, do 31. decembra 2012.

Z odstopanjem od prvega pododstavka države članice, ki do
31. decembra 2012 niso postale članice Mednarodne agencije
za energijo in pokrivajo svojo domačo porabo naftnih derivatov
v celoti z uvozom, uveljavijo zakone in druge predpise,
potrebne za skladnost s členom 3(1) te direktive najpozneje
do 31. decembra 2014. Dokler te države članice ne uveljavijo
takih ukrepov, ohranijo naftne rezerve za 81 dni povprečnega
dnevnega neto uvoza.

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

Kazni
Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za
kršitve nacionalnih določb, sprejetih v skladu s to direktivo, in
sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo izvajanje.

2.
Države članice Komisiji sporočijo besedila temeljnih
določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju,
ki ga ureja ta direktiva.
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Člen 26
Začetek veljavnosti
Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Člen 27
Naslovniki
Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 14. septembra 2009
Za Svet
Predsednica
C. MALMSTRÖM
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PRILOGA I
METODA ZA IZRAČUN UVOZA NAFTNIH DERIVATOV V EKVIVALENTU SUROVE NAFTE
Uvoz naftnih derivatov v ekvivalentu surove nafte iz člena 3 se določi po naslednji metodi:
Uvoz naftnih derivatov v ekvivalentu surove nafte je vsota neto uvoza surove nafte, LNG, rafinerijskih surovin, drugih
ogljikovodikov, kot so opredeljeni v oddelku 4 Priloge B k Uredbi (ES) št. 1099/2008, prilagojenega z upoštevanjem
morebitnih sprememb zalog in zmanjšanega za 4 %, kar predstavlja donos primarnega bencina (ali če povprečna stopnja
donosa primarnega bencina na nacionalnem ozemlju presega 7 %, zmanjšanega za dejansko neto porabo primarnega
bencina ali za povprečno stopnjo donosa primarnega bencina), na eni strani in neto uvoza drugih naftnih derivatov, razen
primarnega bencina, prav tako prilagojenega z upoštevanjem sprememb zalog in pomnoženega z 1,065, na drugi strani.
Mednarodna pomorska skladišča se pri izračunu ne upoštevajo.

PRILOGA II
METODA ZA IZRAČUN DOMAČE PORABE V EKVIVALENTU SUROVE NAFTE
Za namene člena 3 se domača poraba v ekvivalentu surove nafte izračuna po naslednji metodi:
Domača poraba je vsota skupne „zabeležene bruto notranje dobave“, kakor je opredeljena v oddelku 3.2.1 Priloge C k
Uredbi (ES) št. 1099/2008, le naslednjih derivatov: motornega bencina, letalskega bencina, bencinskega reaktivnega goriva
(petrolejskega reaktivnega goriva ali JP4), reaktivnega letalskega goriva, drugih kerozinov, plinskega olja/dizelskega goriva
(destiliranega pogonskega goriva), kurilnega olja (z visoko in nizko vsebnostjo žvepla), kot so opredeljeni v oddelku 4
Priloge B k Uredbi št. 1099/2008.
Mednarodna pomorska skladišča se pri izračunu ne upoštevajo.
Izračun domače porabe v ekvivalentu surove nafte se pomnoži s faktorjem 1,2.
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PRILOGA III
METODE ZA IZRAČUN VZDRŽEVANE RAVNI ZALOG
Za izračun ravni zalog se uporabljajo naslednje metode:
Ne glede na primer iz člena 4(3) se nobena količina ne sme večkrat upoštevati kot zaloga.
Zaloge surove nafte se zmanjšajo za 4 %, kar ustreza povprečnemu donosu primarnega bencina.
Zaloge primarnega bencina in naftnih derivatov za mednarodna pomorska skladišča se ne upoštevajo.
Drugi naftni derivati se knjižijo v zaloge po eni od naslednjih metod. Države članice morajo izbrano metodo uporabljati
celo zadevno koledarsko leto.
Države članice lahko:
(a) bodisi vključijo vse druge zaloge naftnih derivatov, opredeljenih v prvem odstavku oddelka 3.1 Priloge C k Uredbi
št. 1099/2008, in izračunajo ekvivalent surove nafte tako, da količine pomnožijo s faktorjem 1,065, ali
(b) bodisi vključijo samo naslednje derivate: motorni bencin, letalski bencin, bencinsko reaktivno gorivo (petrolejsko
reaktivno gorivo ali JP4), reaktivno letalsko gorivo, druge kerozine, plinsko olje/dizelsko gorivo (destilirano pogonsko
gorivo), kurilno olje (z visoko in nizko vsebnostjo žvepla), in določijo ekvivalent surove nafte tako, da količine
pomnožijo s faktorjem 1,2.
Za izračun zalog se lahko upoštevajo količine, shranjene v:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

cisternah v rafinerijah,
tovornih terminalih,
cisternah ob cevovodih,
baržah,
obalnih tankerjih,
tankerjih v pristaniščih,
prostorih za zaloge na ladjah v notranji plovbi,
na dnu cistern,
v obliki obratnih zalog,
pri velikih potrošnikih v skladu s predpisanimi obveznostmi in drugimi usmeritvami javnih organov.

Vendar se teh količin, razen tistih, ki so shranjene v rezervoarjih rafinerij ali cevovodih ali tovornih terminalih, ne sme
upoštevati pri izračunu ravni posebnih zalog, kadar se te ravni izračunavajo ločeno od varnostnih zalog.
Pri izračunu zalog se nikoli ne upoštevajo:
(a) še ne proizvedena surova nafta;
(b) količine, shranjene v:
—
—
—
—
—
—
—

naftovodih,
vagonih cisternah,
prostorih za zaloge na morskih ladjah,
bencinskih črpalkah in prodajalnah,
pri drugih potrošnikih,
v tankerjih na morju,
v obliki vojaških zalog.

Države članice pri izračunu svojih zalog za 10 % znižajo količine, izračunane v skladu z navedenim. To znižanje se
uporabi za vse količine, ki se upoštevajo pri določenem izračunu.
Vendar pa se 10 % znižanje ne uporabi pri izračunu ravni posebnih zalog in njihovih različnih kategorij, kadar se te
posebne zaloge ali kategorije obravnavajo ločeno od varnostnih zalog, zlasti za namene preverjanja, ali je dosežena
minimalna raven iz člena 9.

9.10.2009

9.10.2009

SL

Uradni list Evropske unije

PRILOGA IV
Pravila glede priprave in predložitve Komisiji statističnih poročil o zalogah iz člena 3
Države članice vsak mesec pripravijo in Komisiji predložijo dokončno statistično poročilo o dejanski ravni zalog na zadnji
dan koledarskega meseca, ki se izračuna na podlagi števila dni neto uvoza nafte ali na podlagi števila dni domače porabe
nafte v skladu z merilom, ki ga je treba upoštevati pri uporabi člena 3. V poročilu natančno navedejo, zakaj je osnova za
izračun število dni uvoza ali, nasprotno, število dni porabe, in opredelijo, katera metoda iz Priloge III je bila uporabljena
pri izračunu zalog.
Če se nekatere zaloge, ki se upoštevajo pri izračunu ravni v skladu s členom 3, hranijo izven nacionalnega ozemlja, se v
vsakem poročilu natančno navedejo zaloge, ki jih vzdržujejo različne države članice in zadevni osrednji organi za
vzdrževanje zalog, na zadnji dan obdobja, na katerega se nanaša. Poleg tega država članica v poročilu v vsakem primeru
navede, ali gre za zaloge, prenesene na zahtevo enega ali več gospodarskih subjektov, ali za zaloge, vzdrževane na njeno
zahtevo ali zahtevo njenega osrednjega organa za vzdrževanje zalog.
Država članica za zaloge, ki se hranijo na njenem ozemlju za druge države članice ali osrednje organe za vzdrževanje
zalog, pripravi in Komisiji predloži poročilo o obstoječih zalogah po kategorijah proizvodov na zadnji dan koledarskega
meseca. V tem poročilu država članica v vsakem primeru navede ime države članice ali zadevnega osrednjega organa za
vzdrževanje zalog in količine.
Statistična poročila iz te priloge se sporočijo Komisiji v 55 dneh po mesecu, na katerega se nanaša poročilo. Poleg tega je
treba ista poročila na zahtevo služb Komisije predložiti v dveh mesecih po zahtevi. Take zahteve se lahko podajo v roku
petih let od datuma, na katerega se nanašajo podatki.
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II
(Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna)

ODLOČBE/SKLEPI

SVET
SKLEP SVETA
z dne 8. novembra 2005
o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Azerbajdžansko republiko o
nekaterih vidikih zračnih prevozov
(2009/741/ES)
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti člena 80(2), v povezavi s prvim stavkom prvega podod
stavka člena 300(2) Pogodbe,
ob upoštevanju predloga Komisije,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

(3)

Svet je dne 5. junija 2003 pooblastil Komisijo, da začne
pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih
določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s spora
zumom Skupnosti.

imenu Skupnosti, s pridržkom sklepa Sveta o sklenitvi navede
nega sporazuma.
Besedilo Sporazuma je priloženo temu Sklepu.
Člen 2
Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), poobla
ščeno(-e), da v imenu Skupnosti podpiše(-jo) Sporazum, s
pridržkom njegove poznejše sklenitve.
Člen 3
Do začetka veljave Sporazuma, se le-ta uporablja začasno od
prvega dne prvega meseca po datumu, ko pogodbenici uradno
druga drugo obvestita o zaključku postopkov, potrebnih v ta
namen.

Komisija je v imenu Skupnosti s pogajanji dosegla
sporazum z Azerbajdžansko republiko o nekaterih
vidikih zračnih prevozov v skladu z mehanizmi in dire
ktivami v Prilogi k Sklepu Sveta, ki pooblašča Komisijo,
da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi neka
terih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s
sporazumom Skupnosti.

Predsednik Sveta je pooblaščen, da pošlje uradno obvestilo iz
člena 8(2) Sporazuma.

S pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve je
treba sporazum, ki ga je Komisija dosegla s pogajanji,
podpisati in začasno uporabljati –

V Bruslju, 8. novembra 2005

Člen 4

SKLENIL:

Člen 1
Podpis Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Azerbajdžansko
republiko o nekaterih vidikih zračnih prevozov se odobri v

Za Svet
Predsednik
G. BROWN
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SPORAZUM
med Evropsko skupnostjo in vlado Azerbajdžanske republike o nekaterih vidikih zračnih prevozov
EVROPSKA SKUPNOST
na eni strani, in
VLADA AZERBAJDŽANSKE REPUBLIKE
na drugi strani
(v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“) STA SE –
OB UGOTOVITVI, da so bili sklenjeni dvostranski sporazumi o zračnih prevozih med več državami članicami Evropske
skupnosti in Azerbajdžansko republiko, ki vsebujejo določbe, ki so v nasprotju z zakonodajo Skupnosti,
OB UGOTOVITVI, da ima Evropska skupnost izključno pristojnost v zvezi z več vidiki, ki bi lahko bili vključeni v
dvostranske sporazume o zračnih prevozih med državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi državami,
OB UGOTOVITVI, da imajo po zakonodaji Evropske skupnosti letalski prevozniki iz Skupnosti s sedežem v državi članici
pravico do nediskriminatornega dostopa do zračnih poti med državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi drža
vami,
OB UPOŠTEVANJU sporazumov med Evropsko skupnostjo in nekaterimi tretjimi državami, ki državljanom teh tretjih
držav omogočajo, da pridobijo lastništvo v letalskih prevoznikih, ki so licencirani v skladu z zakonodajo Evropske
skupnosti,
OB PRIZNAVANJU, da se morajo določbe dvostranskih sporazumov o zračnih prevozih med državami članicami
Evropske skupnosti in Azerbajdžansko republiko, ki so v nasprotju z zakonodajo Evropske skupnosti, popolnoma
uskladiti s to zakonodajo, zaradi vzpostavitve trdne pravne podlage za zračne prevoze med Evropsko skupnostjo in
Azerbajdžansko republiko ter ohraniti stalnost takšnih zračnih prevozov,
OB UGOTOVITVI, da določb dvostranskih sporazumov o zračnih prevozih med državami članicami Evropske skupnosti
in Azerbajdžansko republiko, ki niso v nasprotju z zakonodajo Evropske skupnosti, ni treba spremeniti ali nadomestiti,
OB UGOTOVITVI, da Evropska skupnost v okviru teh pogajanj nima namena povečati skupnega obsega zračnega
prometa med Evropsko skupnostjo in Azerbajdžansko republiko, vplivati na ravnovesje med letalskimi prevozniki
Skupnosti in letalskimi prevozniki Azerbajdžanske republike ali se pogajati za spremembe določb obstoječih dvostranskih
sporazumov o zračnih prevozih v zvezi s prometnimi pravicami –
DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1
Splošne določbe
1.
V tem sporazumu „države članice“ pomenijo države
članice Evropske skupnosti.
2.
Sklicevanja v posameznih sporazumih, navedenih v Prilogi
I, na državljane države članice, ki je pogodbenica navedenega
sporazuma, se razumejo kot sklicevanja na državljane držav
članic Evropske skupnosti.
3.
Sklicevanja v posameznih sporazumih, navedenih v Prilogi
I, na letalske prevoznike ali letalske družbe države članice, ki je

pogodbenica navedenega sporazuma, se razumejo kot sklice
vanja na letalske prevoznike ali letalske družbe, ki jih določi
navedena država članica.
Člen 2
Določitev s strani države članice
1.
Določbe iz odstavkov 2 in 3 tega člena nadomestijo
ustrezne določbe v členih, navedenih v Prilogi II(a) in (b), o
določitvi letalskega prevoznika s strani zadevne države članice,
njegovih pooblastil in dovoljenj, ki jih prizna Azerbajdžanska
republika, in zavrnitvi, preklicu, začasnemu odvzemu ali
omejitvi pooblastil ali dovoljenj letalskega prevoznika.
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2.
Ob prejemu določitve s strani države članice, Azerbajd
žanska republika prizna ustrezna pooblastila in dovoljenja z
najmanjšo postopkovno zamudo, pod pogojem, da:

(i) ima letalski prevoznik sedež v skladu s Pogodbo o ustano
vitvi Evropske skupnosti na ozemlju države članice, ki ga je
določila, in ima veljavno operativno licenco v skladu z
zakonodajo Evropske skupnosti;

9.10.2009

pravice Azerbajdžanske republike v skladu z varnostnimi pred
pisi iz sporazuma med državo članico, ki je določila letalskega
prevoznika, in Azerbajdžansko republiko uporabljajo na enak
način za to drugo državo članico pri sprejemanju, izvajanju ali
vzdrževanju varnostnih standardov in za operativno dovoljenje
navedenega letalskega prevoznika.

Člen 4
Obdavčitev letalskega goriva

(ii) država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega
prevoznika, izvaja in vzdržuje učinkovit predpisani nadzor
letalskega prevoznika in da je ustrezni letalski organ v
določitvi jasno opredeljen, in

(iii) je letalski prevoznik v lasti in
sredni lasti države članice ali
država članica in/ali državljani
držav, navedenih v Prilogi III,
držav in da imajo te države
učinkovit nadzor.

bo tudi še nadalje v nepo
bo njegov večinski lastnik
države članice in/ali drugih
in/ali državljani teh drugih
in/ali ti državljani ves čas

3.
Azerbajdžanska republika lahko zavrne, prekliče, začasno
odvzame ali omeji pooblastila ali dovoljenja letalskega prevoz
nika, ki ga določi država članica, če:

(i) letalski prevoznik nima sedeža v skladu s Pogodbo o usta
novitvi Evropske skupnosti na ozemlju države članice, ki ga
je določila, ali nima veljavne operativne licence v skladu z
zakonodajo Evropske skupnosti;

(ii) država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega
prevoznika, ne izvaja ali ne vzdržuje učinkovitega predpi
sanega nadzora letalskega prevoznika ali ustrezni letalski
organ v določitvi ni jasno opredeljen, ali

(iii) letalski prevoznik ni neposredno v lasti in njegov večinski
lastnik ni država članica in/ali državljani države članice
in/ali drugih držav, navedenih v Prilogi III in/ali državljani
teh drugih držav, in da te države in/ali državljani nimajo
učinkovitega nadzora.

Pri izvajanju svoje pravice iz tega odstavka Azerbajdžanska
republika ne diskriminira med letalskimi prevozniki Skupnosti
na podlagi državne pripadnosti.

1.
Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo ustrezne
določbe iz členov, navedenih v Prilogi II(d).

2.
Ne glede na kakršne koli druge nasprotne določbe, nobena
določba sporazumov iz Priloge II(d) ne preprečuje državi članici,
da na nediskriminatorni podlagi uvede davke, prispevke, dajatve,
pristojbine ali druge dajatve za gorivo, dobavljeno na njenem
ozemlju, za uporabo v zrakoplovu določenega letalskega
prevoznika Azerbajdžanske republike, ki opravlja promet med
enim krajem na ozemlju te države članice in drugim krajem na
ozemlju te države članice ali na ozemlju druge države članice.

3.
Ne glede na kakršne koli druge nasprotne določbe, nobena
določba sporazumov iz Priloge II(d) ne preprečuje Azerbajd
žanski republiki, da na nediskriminatorni osnovi uvede davke,
prispevke, dajatve, pristojbine ali druge dajatve za gorivo, doba
vljeno na njenem ozemlju, za uporabo v zrakoplovu določenega
letalskega prevoznika države članice, ki opravlja promet med
enim krajem na ozemlju Azerbajdžanske republike in drugim
krajem na ozemlju Azerbajdžanske republike.

Člen 5
Tarife za prevoz znotraj Evropske skupnosti
1.
Določbe v odstavku 2 tega člena dopolnjujejo člene,
navedene v Prilogi II(e).

2.
Za tarife, ki jih zaračuna(-jo) letalski prevoznik(-i),
določen(-i) s strani Azerbajdžanske republike v skladu s spora
zumom iz Priloge I, ki vsebuje določbo iz Priloge II(e), za
prevoz, ki se v celoti opravi znotraj Evropske skupnosti, se
uporablja zakonodaja Evropske skupnosti.

Člen 6
Priloge k Sporazumu

Člen 3

Priloge k temu sporazumu so njegov sestavni del.

Pravice v zvezi s predpisanim nadzorom
1.
Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo člene,
navedene v Prilogi II(c).

Člen 7
Revizija ali sprememba

2.
Kjer država članica določi letalskega prevoznika, katerega
predpisani nadzor izvaja in vzdržuje druga država članica, se

Pogodbenici lahko ta sporazum kadar koli sporazumno revidi
rata ali spremenita.
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Člen 8

Člen 9

Začetek veljavnosti in začasna uporaba

Prenehanje veljavnosti

1.
Ta sporazum začne veljati, ko se pogodbenici medsebojno
pisno uradno obvestita, da so bili zaključeni notranji postopki,
potrebni za začetek veljavnosti.

1.
V primeru prenehanja veljavnosti sporazuma iz Priloge I
istočasno prenehajo veljati tudi vse določbe tega sporazuma, ki
so povezane z zadevnim sporazumom iz Priloge I.
2.
V primeru prenehanja veljavnosti vseh sporazumov iz
Priloge I istočasno preneha veljati tudi ta sporazum.

2.
Ne glede na odstavek 1 pogodbenici soglašata, da se ta
sporazum začasno uporablja od prvega dne meseca, ki sledi
dnevu, ko se pogodbenici medsebojno obvestita o zaključku
za ta namen potrebnih postopkov.

3.
Sporazumi in drugi dogovori med državami članicami in
Azerbajdžansko republiko, ki na dan podpisa tega sporazuma še
ne veljajo in se začasno ne uporabljajo, so navedeni v Prilogi
I(b). Ta sporazum se uporablja za vse takšne sporazume in
dogovore ob začetku njihove veljavnosti ali začasne uporabe.

V POTRDITEV NAVEDENEGA so spodaj podpisani pooblaščenci,
ki so bili v ta namen ustrezno pooblaščeni, podpisali ta
sporazum.

V Strasbourgu, dne 7. julija 2009, sestavljeno v dveh izvodih v
angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem,
francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem,
madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem,
portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem,
švedskem in azerbajdžanskem jeziku.
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За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunitá Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen

За правителството на Република Азербайджан
Por el Gobierno de la República de Azerbaiyán
Za vládu Ázerbájdžánskou republiky
For Republikken Aserbajdsjans regering
Für die Regierung der Republik Aserbaidschan
Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse nimel
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν
For the Government of the Republic of Azerbaijan
Pour le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan
Per il governo della Repubblica dell'Azerbaigian
Azerbaidžānas Republikas valdības vārdā
Azerbaidžano Vyriausybės Respublikos vardu
Az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya részéről
Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Ażerbajġan
Voor de regering van de Republiek Azerbeidzjan
W imieniu Rządu Republiki Azerbejdżańskiej
Pelo Governo da República do Azerbaijão
Pentru Guvernul Republicii Azerbaidjan
Za vládu Azerbajdžanskej republiky
Za vlado Azerbajdžanske republike
Azerbaidžanin tasavallan hallituksen puolesta
För Republiken Azerbajdzjans regering
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PRILOGA I
Seznam sporazumov iz člena 1 tega sporazuma
(a) Sporazumi o zračnih prevozih med vlado Azerbajdžanske republike in državami članicami Evropske skupnosti, ki so
bili na dan podpisa tega sporazuma sklenjeni, podpisani in/ali v začasni uporabi:

— Sporazum med vlado Avstrije in vlado Azerbajdžanske republike o zračnem prevozu, podpisan na Dunaju dne
4. julija 2000, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Avstrijo“ v Prilogi II,

— Sporazum med vlado Kraljevine Belgije in vlado Azerbajdžanske republike o zračnem prevozu, podpisan v Bakuju
dne 13. aprila 1998, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Belgijo“ v Prilogi II,

— Sporazum med vlado Republike Bolgarije in vlado Azerbajdšanske republike o zračnih prevozih na njunih
ozemljih in izven njih, podpisan v Sofiji dne 29. junija 1995, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azebajd
žanom in Bolgarijo“ v Prilogi II,

— Sporazum med vlado Kraljevine Danske in vlado Azerbajdžanske republike o zračnem prevozu, parafiran v
Kopenhagnu dne 27. aprila 2000, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Dansko“ v Prilogi II,

Nazadnje spremenjen z izmenjavo pisem dne 1. marca 2004 in 17. decembra 2004;

— Sporazum o zračnem prevozu med vlado Zvezne republike Nemčije in vlado Azerbajdžanske republike, podpisan
v Bakuju dne 27./28. julija 1995, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Nemčijo“ v Prilogi II,

Nazadnje spremenjen s Protokolom o popravku in dopolnitvi Sporazuma o zračnem prevozu z dne 27./28. julija
1995 med vlado Zvezne republike Nemčije in vlado Azerbajdžanske republike, podpisanega v Bakuju dne
29. junija 1998,

— Sporazum med vlado Republike Francije in vlado Azerbajdžanske republike o zračnem prevozu, podpisan v Parizu
dne 19. junija 1997, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Francijo“ v Prilogi II,

— Sporazum med vlado Helenske republike in vlado Azerbajdžanske republike o zračnem prevozu, parafiran v
Atenah dne 6. junija 1995, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Grčijo“ v Prilogi II,

— Sporazum med vlado Republike Italije in vlado Azerbajdžanske republike o zračnem prevozu, podpisan v Rimu
dne 25. septembra 1997, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Italijo“ v Prilogi II,

— Sporazum med vlado Azerbajdžanske republike in vlado Velikega vojvodstva Luksemburg o zračnem prevozu,
parafiran v Bakuju dne 3. julija 2001, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Luksemburgom“ v
Prilogi II,

— Sporazum med vlado Kraljevine Nizozemske in vlado Azerbajdžanske republike o zračnem prevozu, podpisan v
Bakuju dne 11. julija 1996, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Nizozemsko“ v Prilogi II,

— Sporazum med vlado Republike Poljske in vlado Azerbajdžanske republike o zračnem prevozu, podpisan v
Varšavi dne 26. avgusta 1997, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Poljsko“ v Prilogi II,

— Sporazum med vlado Romunije in vlado Azerbajdžanske republike o zračnem prevozu, podpisan v Kakuju dne
27. marca 1996, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Romunijo“ v Prilogi II,

— Sporazum med vlado Slovaške republike in vlado Azerbajdžanske republike o zračnem prevozu, parafiran v
Bakuju dne 27. oktobra 2000, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Slovaško“ v Prilogi II,
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— Sporazum med vlado Kraljevine Španije in vlado Azerbajdžanske republike o zračnem prevozu, parafiran v
Madridu dne 18. novembra 2004, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Španijo“ v Prilogi II,
— Sporazum med vlado Kraljevine Švedske in vlado Azerbajdžanske republike o zračnem prevozu, parafiran v
Kopenhagnu dne 27. aprila 2000, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Švedsko“ v Prilogi II,
Nazadnje spremenjen z izmenjavo pisem dne 1. marca 2004 in 17. decembra 2004,
— Sporazum med vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske in vlado Azerbajdžanske republike o
zračnem prevozu, podpisan v Londonu dne 23. februarja 1994, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Združenim kraljestvom“ v Prilogi II,
Spremenjen z izmenjavo diplomatskih not v Bakuju dne 20. junija in 23. decembra 1996,
Nazadnje spremenjen z Memorandumom o soglasju, podpisanem v Bakuju dne 3./4. julija 2000.
(b) Sporazumi o zračnem prevozu in drugi dogovori, parafirani ali podpisani med Azerbajdžansko republiko in državami
članicami Evropske skupnosti, ki na dan podpisa tega sporazuma še niso začeli veljati in niso v začasni uporabi:
— Sporazum med vlado Češke republike in vlado Azerbajdžanske republike o zračnem prevozu, parafiran v Pragi
dne 3. decembra 1998, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Češko“ v Prilogi II,
— Sporazum o zračnem prevozu med vlado Azerbajdžanske republike in vlado Republike Estonije, parafiran v Talinu
dne 8. novembra 2002, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Estonijo“ v Prilogi II,
— Sporazum med vlado Republike Finske in vlado Azerbajdžanske republike o zračnem prevozu, parafiran v Bakuju
dne 29. septembra 2000, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Finsko“ v Prilogi II.
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PRILOGA II
Seznam členov v sporazumih, navedenih v Prilogi I, ki so omenjeni v členih 2 do 5 tega sporazuma
(a) Določitev s strani države članice:
— odstavek 5 člena 3 Sporazuma med Azerbajdžanom in Avstrijo,
— odstavek 5 člena 3 Sporazuma med Azerbajdžanom in Bolgarijo,
— odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Azerbajdžanom in Češko,
— odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Azerbajdžanom in Dansko,
— odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Azerbajdžanom in Estonijo,
— odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Azerbajdžanom in Nemčijo,
— odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Azerbajdžanom in Grčijo,
— odstavek 3 člena 4 Sporazuma med Azerbajdžanom in Francijo,
— odstavek 4 člena 4 Sporazuma med Azerbajdžanom in Italijo,
— odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Azerbajdžanom in Luksemburgom,
— odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Azerbajdžanom in Nizozemsko,
— odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Azerbajdžanom in Poljsko,
— odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Azerbajdžanom in Romunijo,
— odstavek 4 člena 4 Sporazuma med Azerbajdžanom in Slovaško,
— odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Azerbajdžanom in Švedsko,
— odstavek 4 člena 4 Sporazuma med Azerbajdžanom in Združenim kraljestvom.
(b) Zavrnitev, preklic, začasni odvzem ali omejitev pooblastil ali dovoljenj:
— odstavek 1(a) člena 4 Sporazuma med Azerbajdžanom in Avstrijo,
— odstavek 1(d) člena 5 Sporazuma med Azerbajdžanom in Belgijo,
— odstavek 1(a) člena 4 Sporazuma med Azerbajdžanom in Bolgarijo,
— odstavek 1(b) člena 4 Sporazuma med Azerbajdžanom in Češko,
— odstavek 1(a) člena 4 Sporazuma med Azerbajdžanom in Dansko,
— odstavek 1(a) člena 4 Sporazuma med Azerbajdžanom in Estonijo,
— odstavek 1(b) člena 4 Sporazuma med Azerbajdžanom in Grčijo,
— odstavek 1 člena 5 Sporazuma med Azerbajdžanom in Francijo,
— odstavek 1(a) člena 5 Sporazuma med Azerbajdžanom in Finsko,
— odstavek 1(a) člena 5 Sporazuma med Azerbajdžanom in Italijo,
— odstavek 1(a) člena 4 Sporazuma med Azerbajdžanom in Luksemburgom,
— odstavek 1(c) člena 4 Sporazuma med Azerbajdžanom in Nizozemsko,
— odstavek 1(a) člena 4 Sporazuma med Azerbajdžanom in Poljsko,
— odstavek 1(a) člena 4 Sporazuma med Azerbajdžanom in Romunijo,
— odstavek 1(a) člena 5 Sporazuma med Azerbajdžanom in Slovaško,
— odstavek 1(a) člena 4 Sporazuma med Azerbajdžanom in Švedsko,
— odstavek 1(a) člena 5 Sporazuma med Azerbajdžanom in Združenim kraljestvom.
(c) Predpisani nadzor:
— člen 6 Sporazuma med Azerbajdžanom in Avstrijo,
— člen 7 Sporazuma med Azerbajdžanom in Belgijo,
— člen 7 Sporazuma med Azerbajdžanom in Češko,
— člen 14 Sporazuma med Azerbajdžanom in Dansko,
— člen 15 Sporazuma med Azerbajdžanom in Estonijo,
— člen 11a Sporazuma med Azerbajdžanom in Nemčijo,
— člen 6 Sporazuma med Azerbajdžanom in Grčijo,
— člen 8 Sporazuma med Azerbajdžanom in Francijo,
— člen 13 Sporazuma med Azerbajdžanom in Finsko,
— člen 10 Sporazuma med Azerbajdžanom in Italijo,
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— člen 6 Sporazuma med Azerbajdžanom in Luksemburgom,
— člen 13 Sporazuma med Azerbajdžanom in Nizozemsko,
— člen 10 Sporazuma med Azerbajdžanom in Slovaško,
— člen 14 Sporazuma med Azerbajdžanom in Švedsko.
(d) Obdavčitev letalskega goriva:
— člen 7 Sporazuma med Azerbajdžanom in Avstrijo,
— člen 10 Sporazuma med Azerbajdžanom in Belgijo,
— člen 7 Sporazuma med Azerbajdžanom in Bolgarijo,
— člen 8 Sporazuma med Azerbajdžanom in Češko,
— člen 6 Sporazuma med Azerbajdžanom in Dansko,
— člen 7 Sporazuma med Azerbajdžanom in Estonijo,
— člen 6 Sporazuma med Azerbajdžanom in Nemčijo,
— člen 9 Sporazuma med Azerbajdžanom in Grčijo,
— člen 11 Sporazuma med Azerbajdžanom in Francijo,
— člen 6 Sporazuma med Azerbajdžanom in Finsko,
— člen 6 Sporazuma med Azerbajdžanom in Italijo,
— člen 8 Sporazuma med Azerbajdžanom in Luksemburgom,
— člen 9 Sporazuma med Azerbajdžanom in Nizozemsko,
— člen 6 Sporazuma med Azerbajdžanom in Poljsko,
— člen 9 Sporazuma med Azerbajdžanom in Romunijo,
— člen 5 Sporazuma med Azerbajdžanom in Španijo,
— člen 9 Sporazuma med Azerbajdžanom in Slovaško,
— člen 6 Sporazuma med Azerbajdžanom in Švedsko,
— člen 8 Sporazuma med Azerbajdžanom in Združenim kraljestvom.
(e) Tarife za prevoz znotraj Evropske skupnosti:
— člen 11 Sporazuma med Azerbajdžanom in Avstrijo,
— člen 13 Sporazuma med Azerbajdžanom in Belgijo,
— člen 9 Sporazuma med Azerbajdžanom in Bolgarijo,
— člen 12 Sporazuma med Azerbajdžanom in Češko,
— člen 10 Sporazuma med Azerbajdžanom in Dansko,
— člen 13 Sporazuma med Azerbajdžanom in Estonijo,
— člen 10 Sporazuma med Azerbajdžanom in Nemčijo,
— člen 12 Sporazuma med Azerbajdžanom in Grčijo,
— člen 17 Sporazuma med Azerbajdžanom in Francijo,
— člen 10 Sporazuma med Azerbajdžanom in Finsko,
— člen 8 Sporazuma med Azerbajdžanom in Italijo,
— člen 10 Sporazuma med Azerbajdžanom in Luksemburgom,
— člen 5 Sporazuma med Azerbajdžanom in Nizozemsko,
— člen 10 Sporazuma med Azerbajdžanom in Poljsko,
— člen 8 Sporazuma med Azerbajdžanom in Romunijo,
— člen 8 Sporazuma med Azerbajdžanom in Slovaško,
— člen 10 Sporazuma med Azerbajdžanom in Švedsko,
— člen 7 Sporazuma med Azerbajdžanom in Združenim kraljestvom.
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PRILOGA III
Seznam drugih držav iz člena 2 tega sporazuma
(a) Republika Islandija (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);
(b) Kneževina Lihtenštajn (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);
(c) Kraljevina Norveška (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);
(d) Švicarska konfederacija (v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem
prevozu).
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SKLEP SVETA ZA SODELOVANJE EU–JUŽNA AFRIKA št. 1/2009
z dne 16. septembra 2009
o spremembi Priloge IV in Priloge VI k Sporazumu o trgovini, razvoju in sodelovanju med
Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Južno Afriko na
drugi v zvezi z nekaterimi kmetijskimi proizvodi
(2009/742/ES)
nostmi (MFN), ki se uporablja pri uvozu proizvodov s
poreklom iz Skupnosti v Južno Afriko, moralo spreme
niti v dajatev nič znotraj kvote.

SVET ZA SODELOVANJE EU–JUŽNA AFRIKA JE –

ob upoštevanju Sporazuma o trgovini, razvoju in sodelovanju
med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni
strani in Republiko Južno Afriko na drugi (1) (v nadaljnjem
besedilu „STRS“), ki je bil podpisan v Pretorii 11. oktobra
1999, ter zlasti člena 106(1) STRS,

(5)

ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Pojasniti bi bilo treba pomen izraza „gross weight“ (bruto
teža) pri tarifnih vrsticah v tarifni oznaki „Fruits, nuts and
other edible parts of plants“ (Sadje, oreški in drugi užitni
deli rastlin) na seznamu 6 Priloge IV k STRS.

(2)

Nekatera imena sirov iz tarifne oznake „Cheese and curd“
(Sir in skuta) iz Priloge IV k STRS, ki niso zaščitene
označbe EU v skladu z Uredbo (ES) št. 510/2006 (2), bi
bilo treba črtati s seznama 8 in jih vključiti na seznam 7
navedene priloge.

Skupnost za tri skupine sirov ne bi smela dodeliti
izvoznih nadomestil, prav tako pa ne bi smela dodeliti
izvoznih nadomestil za druge proizvode iz sira nad stop
njami, ki so se uporabljale 16. julija 2004, če Južna
Afrika izvaja carine znotraj kvote, ki se uporabljajo pri
uvozu proizvodov s poreklom iz Skupnosti v Južno
Afriko. Glede na trenutne razmere na trgu mleka in
mlečnih izdelkov se izvozna nadomestila za proizvode
iz sira v skladu z Uredbo (ES) št. 660/2007 dodeljujejo
od 15. junija 2007 (3) –

SKLENIL:

Člen 1

(3)

Južna Afrika bi morala odpreti določene tarifne kvote s
seznama 4 Priloge VI k STRS, ki se med drugim nanašajo
na „Cheese and curd“.

Na seznamu 6 Priloge IV k STRS se v desnem stolpcu pri
tarifnih vrsticah v tarifni oznaki „Fruits, nuts and other edible
parts of plants“ k okrajšavi „g.w.“ (bruto teža) doda naslednja
opomba:

(4)

Za tri skupine sirov, in sicer za gavdo (ustrezna carinska
oznaka ES 0406 90 78), cheddar (ustrezna carinska
oznaka ES 0406 90 21) in sir, topljen, razen naribanega,
ali v prahu (ustrezna carinska oznaka ES 0406 30), ki so
na seznamu 4 Priloge VI k STRS, bi se sedanje 50odstotno zmanjšanje kvot za državo z največjimi ugod

„In this particular case, the term, ‘gross weight’ shall be
considered as the aggregate mass of the goods themselves
with the immediate packing but excluding any further
packing.“

Člen 2
1.

V seznam 7 Priloge IV k STRS se vstavi naslednji seznam v zvezi s „Cheese and curd“:
CN code 2007

Notes/tariff quota/reductions

„Cheese and curd

0406 20 10 (Glarus herb cheese (known as Schabziger))
0406 90 13 (Emmentaler)

(1) UL L 311, 4.12.1999, str. 3.
(2) Uredba (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geograf
skih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (UL
L 93, 31.3.2006, str. 12).

(3) Uredba (ES) št. 660/2007 z dne 14. junija 2007 o določitvi izvoznih
nadomestil za mleko in mlečne izdelke (UL L 155, 15.6.2007,
str. 26).
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CN code 2007

L 265/35

Notes/tariff quota/reductions

Cheese and curd

0406 90 15 (Sbrinz, Gruyère)
0406 90 17 (Bergkäse, Appenzell)
0406 90 18 (Fromage fribourgeois and tête de moine)
0406 90 19 (Glarus herb cheese (known as Schabziger))
0406 90 23 (Edam)
0406 90 25 (Tilsit)
0406 90 27 (Butterkäse)
0406 90 29 (Kashkaval)
0406 90 35 (Kefalo-Tyri)
0406 90 37 (Finlandia)
0406 90 39 (Jarlsberg)
0406 90 73 (Provolone)
ex 0406 90 75 (Caciocavallo)
ex 0406 90 76 (Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø)
ex 0406 90 79 (Italico, Kernhem, Saint-Paulin)
ex 0406 90 81 (Lancashire, Cheshire, Wensleydale, Blamey, Colby, Monterey,
Double Gloucester)
ex 0406 90 82 (Camembert)
ex 0406 90 84 (Brie)“

2.

v seznamu 8 Priloge IV k STRS se seznam v zvezi s „Cheese and curd“ nadomesti z naslednjim:
CN code 2007

„0406 40 10 (Roquefort)
0406 90 18 (Vacherin Mont d’Or)
0406 40 50 (Gorgonzola)

Notes/tariff quota/reductions
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CN code 2007

9.10.2009

Notes/tariff quota/reductions

0406 90 32 (Feta)
0406 90 61 (Grana Padano, Parmigiano Reggiano)
ex 0406 90 63 (Fiore Sardo)
ex 0406 90 75 (Asiago, Montasio, Ragusano)
ex 0406 90 76 (Fontina)
ex 0406 90 79 (Esrom, Saint-Nectaire, Taleggio)
ex 0406 90 81 (Cantal)
0406 90 85 (Kefalograviera, Kasseri)“

Člen 3
1.

V seznamu 4 Priloge VI k STRS se seznam v zvezi s „Cheese and curd“ nadomesti z naslednjim:
HS code 2007

Notes/tariff quota/reductions

„0406 10 10 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 10 20 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 20 10 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 20 90 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 30 00 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 0 %; agf 3 %

0406 40 10 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 40 90 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 10 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 25 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 35 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 99 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 12 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 0 %; agf 3 %

0406 90 22 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 0 %; agf 3 %

(*) The annual growth factor (agf) shall be applied annually as from 2000 to the relevant basic quantities“

9.10.2009
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2.
Skupnost ne uporablja izvoznih nadomestil pri izvozu
gavde, cheddarja in topljenega sira v Južno Afriko, to je treh
vrst sira, ki se uvrščajo v oznake KN 0406 90 21, 0406 90 78
in 0406 30.

skupne kvote za sir in skuto z ustreznimi spremembami, opisa
nimi v odstavku 1.

3.
Brez poseganja v tečajna prilagajanja Skupnost ne bo
povečala izvoznih nadomestil pri izvozu sira v Južno Afriko,
razen sirov iz odstavka 2, nad stopnje, ki jih določa Uredba
Komisije (ES) št. 1305/2004 z dne 15. julija 2004 o določitvi
izvoznih nadomestil za mleko in mlečne proizvode (1).

Pogodbenici se strinjata, da se sedanji sistem upravljanja tarifnih
kvot za sir iz Skupnosti in Južne Afrike nadomesti s sistemom
„kdor prvi pride, prvi melje“, ki se bo izvajal od 1. julija 2008.

4.
Nadaljnje zniževanje carin in izvoznih nadomestil za
proizvode iz sira bo odvisno od pogajanj v skladu s členom
17 STRS. Za pospešeno znižanje tarif iz člena 17 STRS se
uporabi razmerje 1 proti 1,3; tj. znižanje carin Južne Afrike
za 1 EUR pomeni znižanje izvoznih nadomestil ES za 1,3 EUR.
5.
Južna Afrika najpozneje 2 meseca po podpisu tega sklepa
razveljavi ukrepe proti izvozu sira iz ES ter odpre skupne kvote
za sir in skuto iz odstavka 1.
6.
Južna Afrika o tem objavi obvestilo v svojem uradnem
listu najpozneje 2 meseca po podpisu tega sklepa o razveljavitvi
ukrepov proti izvozu sira iz ES v Južno Afriko ter odprtju

(1) UL L 244, 16.7.2004, str. 27.

Člen 4

Člen 5
Ta sklep začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi podpisu
tega sklepa.

V Bruslju, 16. septembra 2009

Za Svet za sodelovanje
predsednika
M. NKOANA-MASHABANE

J. KOHOUT
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SKLEP SVETA
z dne 24. septembra 2009
o imenovanju italijanskega nadomestnega člana Odbora regij
(2009/743/ES)
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti člena 263 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga italijanske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

Svet je 24. januarja 2006 sprejel Sklep 2006/116/ES o
imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij
za obdobje od 26. januarja 2006 do 25. januarja
2010 (1).

Zaradi izteka mandata Flavia DELBONA se je sprostilo
mesto nadomestnega člana Odbora regij –

(1) UL L 56, 25.2.2006, str. 75.

SKLENIL:

Člen 1
Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2010, se v
Odbor regij imenuje naslednja nadomestna članica:
Maria Giuseppina MUZZARELLI, Vice Presidente della Regione
Emilia Romagna.
Člen 2
Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.
V Bruslju, 24. septembra 2009
Za Svet
Predsednica
M. OLOFSSON
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SKLEP SVETA
z dne 24. septembra 2009
o imenovanju irske članice Odbora regij
(2009/744/ES)
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti člena 263 Pogodbe,
ob upoštevanju predloga irske vlade,

SKLENIL:

Člen 1
Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2010, se za
članico Odbora regij imenuje:
Fiona O’LOUGHLIN, članica Kildare County Council.
Člen 2

ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

Svet je 24. januarja 2006 sprejel Sklep 2006/116/ES o
imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij
za obdobje od 26. januarja 2006 do 25. januarja
2010 (1).
Zaradi izteka mandata Seamusa MURRAYJA se je sprostilo
mesto člana Odbora regij –

(1) UL L 56, 25.2.2006, str. 75.

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Bruslju, 24. septembra 2009
Za Svet
Predsednica
M. OLOFSSON
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SKLEP SVETA
z dne 24. septembra 2009
o imenovanju štirih čeških članov in sedmih čeških nadomestnih članov Odbora regij
(2009/745/ES)
— Jiří ZIMOLA, predsednik Južnočeškega okraja,

SVET EVROPSKE UNIJE JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti člena 263 Pogodbe,

in

ob upoštevanju predloga češke vlade,

(b) za nadomestne člane:

ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

— Radko MARTÍNEK, predsednik Pardubiškega okraja,

Svet je 24. januarja 2006 sprejel Sklep 2006/116/ES o
imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij
za obdobje od 26. januarja 2006 do 25. januarja
2010 (1).
Zaradi izteka mandatov Stanislava JURÁNEKA, Josefa
PAVELA, Evžena TOŠENOVSKEGA in Jana ZAHRADNÍKA
so se sprostila štiri mesta članov Odbora regij. Zaradi
izteka mandatov Petra BENDLA, Pavela HORÁKA, Miloša
VYSTRČILA, Rostislava VŠETEČKE, Jiříja ŠULCA, Petra
SKOKANA in Petra ZIMMERMANNA se je sprostilo sedem
mest nadomestnih članov –

— Martin TESAŘÍK, predsednik Olomouškega okraja,
— David RATH, predsednik Osrednječeškega okraja,
— Jiří BĚHOUNEK, predsednik Visočinskega okraja,
— Milada EMMEROVÁ, predsednica Plzenskega okraja,
— Stanislav MIŠÁK, predsednik Zlinskega okraja,

SKLENIL:

— Lubomír FRANC, predsednik Kralovehraškega okraja.
Člen 1
Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2010, se v
Odbor regij imenujejo:

Člen 2
Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

(a) za člane:
— Stanislav EICHLER, predsednik Libereškega okraja,
— Josef NOVOTNÝ, predsednik Karlovarskega okraja,
— Jaroslav PALAS, predsednik Moravsko-šlezijskega okraja,

(1) UL L 56, 25.2.2006, str. 75.

V Bruslju, 24. septembra 2009
Za Svet
Predsednica
M. OLOFSSON
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III
(Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU)

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM VI POGODBE EU
IZJAVA NIZOZEMSKE V ZVEZI S ČLENOM 28 OKVIRNEGA SKLEPA
V skladu s členom 28(2) Nizozemska izjavlja, da bo kot država izdajateljica in država izvršiteljica v
primerih, v katerih je bila pravnomočna sodba izdana v manj kot treh letih po začetku veljavnosti okvirnega
sklepa, še naprej uporabljala pravne instrumente o premestitvi obsojenih oseb, ki so se uporabljali pred
začetkom veljavnosti tega okvirnega sklepa.
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POPRAVKI

Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 680/2009 z dne 27. julija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 423/2007 o
omejevalnih ukrepih proti Iranu
(Uradni list Evropske unije L 197 z dne 29. julija 2009)
Na strani 17 se člen 2 nadomesti z:
„Člen 2
Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Uporablja se od 1. julija 2009.“

9.10.2009

Vsebina (nadaljevanje)

III

Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM VI POGODBE EU
★

Izjava Nizozemske v zvezi s členom 28 okvirnega sklepa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Popravki
★ Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 680/2009 z dne 27. julija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 423/2007 o

omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL L 197, 29.7.2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Cena naročnine 2009 (brez DDV, skupaj s stroški pošiljanja z navadno pošto)
Uradni list EU, seriji L + C, samo papirna različica

22 uradnih jezikov EU

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

22 uradnih jezikov EU

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

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

22 uradnih jezikov EU

1 200 EUR na leto

Uradni list EU, serija L, samo papirna različica

22 uradnih jezikov EU

700 EUR na leto

Uradni list EU, serija L, samo papirna različica

22 uradnih jezikov EU

Uradni list EU, serija C, samo papirna različica

22 uradnih jezikov EU

Uradni list EU, serija C, samo papirna različica

22 uradnih jezikov EU

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

22 uradnih jezikov EU

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

Večjezično: 23 uradnih
jezikov EU

Uradni list EU, serija C – natečaji

Jezik(-i) v skladu z
natečajem(-i)

(*) Prodaja po številki:

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

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

6 EUR
12 EUR
cena se določi glede na posamezen primer

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

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

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

SL

