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I
(Zakonodajni akti)

DIREKTIVE
DIREKTIVA SVETA 2011/16/EU
z dne 15. februarja 2011
o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS
vzpostavili zaupanje med državami članicami, tako da se
določijo enaka pravila, obveznosti in pravice za vse
države članice.

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti
členov 113 in 115 Pogodbe,
(3)

Zato bi bilo treba sprejeti popolnoma nov pristop s
pripravo novega besedila, da se državam članicam
omogoči učinkovito sodelovanje na mednarodni ravni
za premagovanje negativnih učinkov vse večje globali
zacije na notranji trg.

(4)

V takih okoliščinah obstoječa Direktiva Sveta
77/799/EGS z dne 19. decembra 1977 o medsebojni
pomoči pristojnih organov držav članic na področju
neposrednega obdavčevanja in obdavčevanja zavarovalnih
premij (3) ne vsebuje več ustreznih ukrepov. Njene velike
pomanjkljivosti so bile preučene v poročilu ad hoc
delovne skupine Sveta za davčne goljufije z dne
22. maja 2000 ter nedavno v sporočilu Komisije o
preprečevanju in boju proti korporacijski in finančni
zlorabi z dne 27. septembra 2004 in v sporočilu Komi
sije o potrebi po razvoju usklajene strategije za izbolj
šanje boja proti davčnim goljufijam z dne 31. maja
2006.

(5)

Direktiva 77/799/EGS, celo s poznejšimi spremembami,
je bila pripravljena v okoliščinah, ki se razlikujejo od
sedanjih zahtev notranjega trga in ne more več izpolnje
vati novih zahtev upravnega sodelovanja.

(6)

Zaradi števila in pomembnosti prilagoditev, ki so
potrebne v Direktivi 77/799/ES, zgolj spreminjanje Dire
ktive ne bi zadostovalo za izpolnitev zgoraj opisanih
ciljev. Direktivo 77/799/EGS bi zato bilo treba razvelja
viti in jo nadomestiti z novim pravnim instrumentom. Ta
instrument bi se moral uporabljati za neposredne davke
in posredne davke, ki še niso zajeti v drugi zakonodaji
Unije. Zato se ta nova direktiva šteje za primeren instru
ment v smislu učinkovitega upravnega sodelovanja.

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

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

v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

Potreba držav članic po medsebojni pomoči na področju
obdavčevanja v obdobju globalizacije hitro narašča.
Mobilnost davčnih zavezancev, število čezmejnih
transakcij in internacionalizacija finančnih instrumentov
se zelo hitro povečujejo, zaradi česar imajo države članice
težave pri pravilni odmeri davkov. Te vse večje težave
vplivajo na delovanje sistemov obdavčevanja in
povzročajo dvojno obdavčenje, ki spodbuja davčne
goljufije in davčne utaje, medtem ko se nadzor še
naprej izvaja le na nacionalni ravni. Tako je ogroženo
delovanje notranjega trga.

Zato posamezna država članica brez prejemanja infor
macij iz drugih držav članic ne more upravljati svojega
notranjega sistema obdavčevanja, zlasti v zvezi z nepo
srednim obdavčevanjem. Za premagovanje negativnih
učinkov tega pojava je nujno treba vzpostaviti novo
upravno sodelovanje med davčnimi upravami držav
članic. Oblikovati je treba instrumente, ki bodo verjetno

(1) Mnenje z dne 10. februarja 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu)
(2) Mnenje z dne 16. julija 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu)

(3) UL L 336, 27.12.1997, str. 15.
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)
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Ta direktiva nadgrajuje dosežke Direktive 77/799/EGS,
vendar določa jasnejša in natančnejša pravila, ki urejajo
upravno sodelovanje med državami članicami, ko je to
potrebno, da bi tako predvsem glede izmenjave infor
macij dosegli širši obseg upravnega sodelovanja med
državami članicami. Poleg tega bi morala jasnejša pravila
zlasti omogočiti, da bi bile zajete vse fizične in pravne
osebe v Uniji, pri čemer bi bilo treba upoštevati vedno
večje število pravnih ureditev, ne le vključno s tradicio
nalnimi ureditvami, kot so skladi, fundacije in inve
sticijski skladi, temveč tudi nove instrumente, ki jih
lahko vzpostavijo davkoplačevalci v državah članicah.

Potreben bi bil bolj neposreden stik med lokalnimi ali
nacionalnimi uradi držav članic, ki so odgovorni za
upravno sodelovanje, praviloma pa bi morali med seboj
komunicirati centralni uradi za zvezo. Pomanjkanje
neposrednih stikov povzroča neučinkovitost, premajhno
uporabo postopkov upravnega sodelovanja in zamude pri
sporočanju. Zato bi bilo treba zaradi učinkovitejšega in
hitrejšega sodelovanja predvideti bolj neposredne stike
med službami. Dodelitev pristojnosti službam za zvezo
bi morala biti urejena z nacionalnimi določbami posa
mezne države članice.

Države članice bi si morale izmenjati informacije o
konkretnih primerih, kadar za to zaprosi druga država
članica, in opraviti potrebne preiskave za pridobitev takih
informacij. Namen standarda „verjetne primernosti“ je
zagotoviti izmenjavo podatkov o davčnih zadevah v
čim večjem obsegu, hkrati pa razjasniti, da se države
članice ne morejo lotiti „iskanj na slepo“ ali zaprositi
za informacije, ki najverjetneje niso pomembne za
davčne zadeve določenega davkoplačevalca. Čeprav člen
20 te direktive vsebuje postopkovne zahteve, pa je treba
te določbe razlagati široko, da ne bi ovirali dejanske
izmenjave informacij.

Splošno je priznano, da je nepogojevana obvezna avto
matična izmenjava podatkov najučinkovitejši način za
krepitev pravilne odmere davkov v čezmejnih primerih
in za boj proti goljufijam. V ta namen bi bilo treba zato
uporabiti postopen pristop, začenši z avtomatično izme
njavo razpoložljivih informacij v zvezi s petimi kategori
jami in s pregledom ustreznih določb po poročilu Komi
sije.

(13)

Pomembno je, da se uradnikom davčne uprave ene
države članice dovoli navzočnost na ozemlju druge
države članice.

(14)

Ker je davčni položaj ene ali več oseb, zavezanih za
davek, ki imajo sedež v več državah članicah, pogosto
v skupnem ali dopolnilnem interesu, bi bilo treba
omogočiti opravljanje sočasnih pregledov takšnih oseb s
strani dveh ali več držav članic na podlagi medsebojnega
dogovora in na prostovoljni osnovi.

(15)

Glede na zakonsko zahtevo v nekaterih državah članicah,
da je treba davčnega zavezanca uradno obvestiti o
sklepih in aktih v zvezi z njegovo davčno obveznostjo,
ter glede na težave, ki iz tega izhajajo za davčne organe,
vključno s primeri preselitve davčnega zavezanca v drugo
državo članico, je zaželeno, da lahko davčni organi v
takšnih okoliščinah zaprosijo za sodelovanje pristojne
organe države članice, v katero se je davčni zavezanec
preselil.

(16)

Povratne informacije o poslanih podatkih bodo
spodbudile upravno sodelovanje med državami članicami.

(17)

Sodelovanje med državami članicami in Komisijo je
potrebno za trajno preučevanje postopkov sodelovanja
ter izmenjavo izkušenj in najboljših praks na obravna
vanih področjih.

(18)

Za učinkovitost upravnega sodelovanja je pomembno, da
bi se lahko informacije in dokumenti, pridobljeni na
podlagi te direktive, skladno z omejitvami, ki so določene
v tej direktivi, država članica, ki jih prejme, uporablja tudi
za druge namene. Prav tako je pomembno, da bi lahko
države članice pod določenimi pogoji te informacije
posredovale tretji državi.

(19)

Primere, v katerih lahko zaprošena država članica zavrne
posredovanje informacij, bi bilo treba jasno opredeliti in
omejiti, pri tem pa poleg javnega interesa upoštevati tudi
določene zasebne interese, ki bi jih bilo treba zaščititi.

(20)

Vendar država članica ne bi smela zavrniti predložitve
informacij zato, ker za takšne informacije nima interesa
ali ker informacije hrani banka, druga finančna institucija,
pooblaščenec ali oseba, ki deluje kot zastopnik ali
fiduciar, ali ker zadevajo lastniško udeležbo osebe.

(21)

Ta direktiva vsebuje minimalna pravila in zato ne bi
smela vplivati na pravico držav članic, da vzpostavijo
širše sodelovanje z drugimi državami članicami v skladu
z njihovo nacionalno zakonodajo ali v okviru dvostran
skih ali večstranskih sporazumov, sklenjenih z drugimi
državami članicami.

Prav tako bi bilo treba okrepiti in spodbujati izmenjavo
podatkov med državami članicami na lastno pobudo.

Treba bi bilo določiti rok za posredovanje informacij v
skladu s to direktivo, da bi tako omogočili pravočasno in
učinkovito izmenjavo informacij.
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(22)

Prav tako bi bilo treba pojasniti, da kadar država članica
tretji državi zagotavlja širše sodelovanje, kot je pred
videno s to direktivo, takšnega širšega sodelovanja ne
bi smela zavrniti drugim državam članicam, ki si želijo
takšno širše medsebojno sodelovanje.

(23)

Informacije bi se morale izmenjavati prek standardizi
ranih obrazcev, oblik in komunikacijskih kanalov.

(24)

Oceniti bi bilo treba učinkovitost upravnega sodelovanja,
zlasti na podlagi statističnih podatkov.
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na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z
načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski
uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega
člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za
doseganje navedenih ciljev –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

POGLAVJE I
SPLOŠNE DOLOČBE

(25)

(26)

(27)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, bi bilo treba
sprejeti skladno s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne
28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (1).

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

Za vse izmenjave informacij iz te direktive veljajo
določbe za izvajanje Direktive 95/46/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o
prostem pretoku takih podatkov (2) in Uredbe (EC)
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). Vendar je
primerno upoštevati omejitve nekaterih pravic in obvez
nosti iz Direktive 95/46/ES, da bi se zaščitili interesi iz
člena 13(1)(e) navedene direktive. Takšne omejitve so
nujne in sorazmerne z vidika možnega izpada prihodkov
za države članice in bistvenega pomena informacij,
zajetih s to direktivo za učinkovit boj proti goljufijam.

Člen 1
Predmet urejanja
1.
Ta direktiva določa pravila in postopke, v skladu s kate
rimi države članice sodelujejo med seboj z namenom izmenjave
informacij, ki naj bi bile pomembne za izvajanje in uveljavljanje
nacionalne zakonodaje držav članic v zvezi z davki iz člena 2.

2.
Ta direktiva opredeljuje tudi določbe za elektronsko izme
njavo podatkov iz odstavka 1 ter pravila in postopke, v skladu s
katerimi države članice in Komisija sodelujejo na področju
usklajevanja in ocenjevanja.

3.
Ta direktiva ne vpliva na uporabo pravil o medsebojni
pomoči v kazenskih zadevah v državah članicah. Prav tako ne
posega v izpolnjevanje kakršnih koli obveznosti držav članic v
zvezi s širšim upravnim sodelovanjem, ki izhaja iz drugih
pravnih instrumentov, vključno z dvostranskimi ali večstran
skimi sporazumi.

Člen 2
Področje uporabe

(28)

Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva načela,
ki so zlasti priznana v Listini Evropske unije o temeljnih
pravicah.

(29)

Ker ciljev te direktive, namreč učinkovitega upravnega
sodelovanja med državami članicami za premagovanje
negativnih učinkov vse večje globalizacije na notranji
trg, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker
se te cilje zaradi enotnosti in učinkovitosti lažje doseže

(1) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.
(2) UL L 281, 23.11.1995, str. 31.
(3) UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

1.
Ta direktiva se uporablja za vse vrste davkov, ki jih pobira
država članica ali teritorialni oziroma upravni deli države
članice, vključno z lokalnimi organi, ali ki se pobirajo v
njihovem imenu.

2.
Ne glede na odstavek 1 se ta direktiva ne uporablja za
davek na dodano vrednost in carine ali trošarine, ki so zajete v
drugi zakonodaji Unije o upravnem sodelovanju med državami
članicami. Ta direktiva se ne uporablja niti za obvezne prispevke
za socialno varnost, ki se plačujejo državi članici ali delu države
članice ali ustanovam socialne varnosti, ustanovljenim v skladu
z javnim pravom.
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3.
V nobenem primeru se ne razume, da davki iz odstavka 1
vključujejo:
(a) pristojbine, denimo za potrdila in druge dokumente, ki jih
izdajajo javni organi, ali
(b) dajatve pogodbene narave, kot je plačilo za javne storitve.
4.
Ta direktiva se uporablja za davke iz odstavka 1, ki se
pobirajo na ozemlju, na katerem veljata Pogodbi, na podlagi
člena 52 Pogodbe o Evropski uniji.
Člen 3

11.3.2011

prosilka v posamičnem primeru predloži zaprošeni državi
članici;

9. „avtomatična izmenjava“ pomeni sistematično sporočanje
vnaprej opredeljenih informacij drugi državi članici brez
predhodnega zaprosila v vnaprej določenih rednih časovnih
presledkih. V smislu člena 8 se razpoložljive informacije
nanašajo na informacije iz davčnih dosjejev države članice,
ki sporoča informacije, in so dostopni v skladu s postopki
za zbiranje in obdelavo podatkov v tej državi članici;

10. „izmenjava na lastno pobudo“ pomeni nesistematično
sporočanje informacij drugi državi članici kadar koli in
brez predhodnega zaprosila;

Opredelitev pojmov
V tej direktivi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:
1. „pristojni organ“ države članice pomeni organ, ki ga je kot
takega določila ta država članica. Pri delovanju na podlagi
te direktive veljajo za pristojne organe po pooblastilu v
skladu s členom 4 tudi centralni urad za zvezo, služba za
zvezo ali pristojni uradnik;
2. „centralni urad za zvezo“ pomeni urad, ki je bil kot tak
določen in katerega glavna odgovornost so stiki z drugimi
državami članicami na področju upravnega sodelovanja;
3. „služba za zvezo“ pomeni kateri koli urad, razen central
nega urada za zvezo, ki je bil določen za neposredno izme
njavo informacij na podlagi te direktive;
4. „pristojni uradnik“ pomeni katerega koli uradnika, ki je
pooblaščen, da neposredno izmenjuje informacije na
podlagi te direktive;
5. „organ prosilec“ pomeni centralni urad za zvezo, službo za
zvezo ali katerega koli pristojnega uradnika države članice,
ki da zaprosilo za pomoč v imenu pristojnega organa;

11. „oseba“ pomeni:

(a) fizično osebo;

(b) pravno osebo;

(c) če veljavna zakonodaja tako določa, združenje oseb, ki
mu je priznana sposobnost, da opravlja pravna dejanja,
vendar nima statusa pravne osebe, ali

(d) vse druge pravne ureditve kakršne koli narave in oblike,
ne gleda na to, ali imajo pravno osebnost, ki imajo v
lasti ali upravljajo sredstva, ki so, vključno s prihodki, ki
iz njih izhajajo, predmet katerih koli davkov, za katere
velja ta direktiva;

12. „z elektronskimi sredstvi“ pomeni uporabo elektronske
opreme za obdelavo, vključno z digitalnim stiskanjem, in
shranjevanje podatkov ter uporabo žic, radijskega prenosa,
optičnih tehnologij ali drugih elektromagnetnih sredstev;

6. „zaprošeni organ“ pomeni centralni urad za zvezo, službo
za zvezo ali katerega koli pristojnega uradnika države
članice, ki prejme zaprosilo za pomoč v imenu pristojnega
organa;

13. „omrežje CCN“ pomeni skupno platformo, ki temelji na
skupnem komunikacijskem omrežju (CCN), ki ga je razvila
Unija za zagotavljanje vseh prenosov z elektronskimi sred
stvi med pristojnimi organi na področju carin in obdavče
vanja.

7. „administrativna preiskava“ pomeni vse kontrole, prever
janja in druge ukrepe držav članic pri opravljanju svojih
nalog zaradi zagotavljanja pravilne uporabe davčne zako
nodaje;

Člen 4
Organizacija

8. „izmenjava informacij na zaprosilo“ pomeni izmenjavo
informacij na podlagi zaprosila, ki ga država članica

1.
Vsaka država članica sporoči Komisiji v roku enega
meseca od 11. marca 2011 ime pristojnega organa za namene
te direktive in jo nemudoma obvesti o kakršni koli spremembi v
zvezi z njim.
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Komisija da informacije na razpolago drugim državam članicam
in seznam organov držav članic objavi v Uradnem listu Evropske
unije.

2.
Pristojni organ določi enoten centralni urad za zvezo.
Pristojni organ mora o tem obvestiti Komisijo in druge države
članice.

L 64/5

Člen 6
Administrativne preiskave
1.
Zaprošeni organ poskrbi za izvedbo kakršnih koli admini
strativnih preiskav, ki so potrebne za pridobitev informacij iz
člena 5.

Centralni urad za zvezo je obenem lahko določen za odgovor
nega za stike s Komisijo. Pristojni organ mora o tem obvestiti
Komisijo.

2.
Zaprosilo iz člena 5 lahko vsebuje obrazloženo zaprosilo
za posebno administrativno preiskavo. Če zaprošeni organ
meni, da administrativna preiskava ni potrebna, takoj obvesti
organ prosilec o razlogih za tako mnenje.

3.
Pristojni organ vsake države članice lahko določi službe za
zvezo s pristojnostjo, dodeljeno v skladu z njeno nacionalno
zakonodajo ali politiko. Centralni urad za zvezo mora posodab
ljati seznam služb za zvezo in ga dati na voljo centralnim
uradom za zvezo drugih zadevnih držav članic in Komisiji.

3.
Za pridobitev zaprošenih informacij ali izvedbo zaprošene
administrativne preiskave zaprošeni organ upošteva enake
postopke, kot če bi ukrepal na lastno pobudo ali na zaprosilo
drugega organa v svoji državi članici.

4.
Pristojni organ vsake države članice lahko določi pristojne
uradnike. Centralni urad za zvezo mora posodabljati seznam
pristojnih uradnikov in ga dati na voljo centralnim uradom za
zvezo drugih zadevnih držav članic in Komisiji.

4.
Zaprošeni organ na izrecno zaprosilo organa prosilca
zagotovi izvirne dokumente, če to ni v nasprotju z veljavnimi
določbami države članice zaprošenega organa.

5.
Uradniki, vključeni v upravno sodelovanje na podlagi te
direktive, se v vsakem primeru štejejo za pristojne uradnike za
ta namen v skladu s postopki, ki jih določijo pristojni organi.

Člen 7

6.
Če služba za zvezo ali pristojni uradnik pošlje ali prejme
zaprosilo za sodelovanje ali odgovor na takšno zaprosilo, o tem
obvesti centralni urad za zvezo svoje države članice v skladu s
postopki, ki jih določi ta država članica.

7.
Če služba za zvezo ali pristojni uradnik prejme zaprosilo
za sodelovanje, zaradi katerega je potrebno ukrepanje, ki je
izven pristojnosti, ki mu je dodeljena v skladu z nacionalno
zakonodajo ali politiko njegove države članice, tako zaprosilo
nemudoma posreduje centralnemu uradu za zvezo svoje države
članice in o tem obvesti organ prosilec. V takem primeru se
obdobje, določeno v členu 7, začne naslednji dan po dnevu, ko
je zaprosilo za sodelovanje posredovano v centralni urad za
zvezo.

POGLAVJE II
IZMENJAVA INFORMACIJ

Roki
1.
Zaprošeni organ predloži informacije iz člena 5 takoj, ko
je to mogoče, in ne pozneje kot šest mesecev po datumu
prejema zaprosila.

Če pa zaprošeni organ te informacije že ima, se te sporočijo v
dveh mesecih od tega datuma.

2.
V nekaterih posebnih primerih se lahko zaprošeni organi
in organi prosilci sporazumejo o drugačnih rokih, kot so pred
videni v odstavku 1.

3.
Zaprošeni organ organu prosilcu takoj potrdi prejem
zaprosila, v vsakem primeru pa najpozneje v sedmih delovnih
dneh od njegovega prejema, po možnosti z elektronskimi sred
stvi.

ODDELEK I

Izmenjava informacij na zaprosilo
Člen 5
Postopek za izmenjavo informacij na zaprosilo
Na zaprosilo organa prosilca mu zaprošeni organ sporoči vse
informacije iz člena 1(1), s katerimi razpolaga ali ki jih pridobi
na podlagi administrativne preiskave.

4.
V enem mesecu po prejemu zaprosila zaprošeni organ
uradno obvesti organ prosilec o kakršnih koli pomanjkljivostih
v zaprosilu in o potrebi po kakršnih koli dodatnih informacijah
o okoliščinah. V takšnem primeru roka iz odstavka 1 začneta
teči naslednji dan po dnevu, ko je zaprošeni organ prejel
potrebne dodatne informacije.
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5.
Če zaprošeni organ na zaprosilo ne more odgovoriti v
zadevnem roku, nemudoma in v vsakem primeru v treh
mesecih od prejema zaprosila obvesti organ prosilec o razlogih
za to in o datumu, do katerega bi lahko po svojem mnenju
odgovoril.

6.
Če zaprošeni organ zahtevanih informacij nima in ne
more ali zaradi razlogov iz člena 17 ne želi odgovoriti na
zaprosilo za informacije, o razlogih za to nemudoma, najpoz
neje pa v enem mesecu od prejema zaprosila, obvesti organ
prosilec.
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podatkov o kategorijah prihodkov in kapitala, navedenih v
odstavku 1, ali da ne želi prejemati podatkov o prihodkih ali
kapitalu, ki ne presegajo mejnega zneska. O tem prav tako
obvesti Komisijo. Za državo članico lahko velja, da ne želi
prejemati podatkov v skladu z odstavkom 1, če Komisije ne
obvesti niti o eni kategoriji, v zvezi s katero razpolaga s podatki.

4.
Države članice pred 1. julijem 2016 Komisiji za vsako
ustrezno leto posredujejo statistične podatke o obsegu avtoma
tičnih izmenjav ter po možnosti podatke o administrativnih in
drugih zadevnih stroških in koristih, povezanih z opravljenimi
izmenjavami ter morebitnimi spremembami, za davčne uprave
in za tretje strani.

ODDELEK II

Obvezna avtomatična izmenjava podatkov
Člen 8
Področje

uporabe in pogoji obvezne
izmenjave podatkov

avtomatične

1.
Pristojni organ vsake države članice z avtomatično izme
njavo sporoči pristojnemu organu katere koli druge države
članice podatke o davčnih obdobjih od 1. januarja 2014 dalje,
ki so na voljo glede rezidentov v tej drugi državi članici in
zadevajo naslednje posebne kategorije prihodkov in kapitala,
kakor se razlagajo v nacionalni zakonodaji države članice, ki
te podatke sporoči:

(a) dohodek iz zaposlitve;

(b) plačila direktorjem;

(c) produkti življenjskih zavarovanj, ki niso zajeti v drugih
pravnih instrumentih Unije o izmenjavi podatkov in v
drugih podobnih ukrepih;

5.
Komisija pred 1. julijem 2017 predloži poročilo s
pregledom in oceno prejetih statističnih in drugih podatkov v
zvezi z denimo administrativnimi in drugimi ustreznimi stroški
ter koristmi avtomatične izmenjave podatkov in tudi s tem
povezanimi praktičnimi vidiki. Po potrebi Komisija Svetu pred
loži predlog glede kategorij prihodkov in kapitala in/ali pogojev
iz odstavka 1, vključno s pogojem, da morajo biti na voljo
podatki o rezidentih drugih držav članic.

Svet pri preučitvi predloga Komisije presodi, kako bi dodatno
okrepili učinkovitost in delovanje avtomatične izmenjave poda
tkov ter jo izboljšali, da bi tako predvideli, da:

(a) pristojni organ vsake države članice z avtomatično izme
njavo sporoči pristojnemu organu katere koli druge države
članice podatke o davčnih obdobjih od 1. januarja 2017
dalje, ki so na voljo glede rezidentov v tej drugi državi
članici in zadevajo najmanj tri posebne kategorije prihodkov
in kapitala iz odstavka 1, kakor se razlagajo v nacionalni
zakonodaji države članice, ki te podatke sporoči, ter

(d) pokojnine;
(b) se seznam kategorij iz odstavka 1 razširi na dividende, kapi
talske dobičke in licenčnine.
(e) lastništvo nepremičnin in iz njih izhajajoči dohodek.

2.
Države članice pred 1. januarjem 2014 obvestijo Komisijo
o kategorijah iz odstavka 1, v zvezi s katerimi razpolagajo s
podatki. Komisijo obvestijo tudi o kakršnih koli zadevnih
naknadnih spremembah.

3.
Pristojni organ države članice lahko pristojnemu organu
katere koli druge države članice naznani, da ne želi prejemati

6.
Podatki se sporočajo vsaj enkrat letno, in sicer v šestih
mesecih po koncu davčnega leta države članice, v katerem
podatki postanejo razpoložljivi.

7.
Komisija v skladu s postopkom iz člena 26(2) do datumov
iz člena 29(1) sprejme praktične postopke za avtomatično izme
njavo podatkov.
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8.
Če se države članice z dvostranskimi ali večstranskimi
sporazumi, sklenjenimi z drugimi državami članicami, dogovo
rijo o avtomatični izmenjavi podatkov glede dodatnih kategorij
prihodkov in kapitala, o teh sporazumih obvestijo Komisijo, ki
da te sporazume na voljo vsem drugim državam članicam.

ODDELEK III

Izmenjava informacij na lastno pobudo
Člen 9
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države članice, kakor hitro je mogoče in najpozneje en mesec
po tem, ko so postali dostopni.

2.
Pristojni organ, kateremu so podatki sporočeni na podlagi
člena 9, pristojnemu organu, ki je poslal podatke, potrdi prejem
teh podatkov takoj, v vsakem primeru pa najpozneje v sedmih
delovnih dneh po njihovem prejemu, po možnosti z elektron
skimi sredstvi.

Področje uporabe in pogoji izmenjave informacij na lastno
pobudo
1.
Pristojni organ vsake države članice sporoči informacije iz
člena 1(1) pristojnemu organu katere koli druge zadevne države
članice v katerem koli od naslednjih primerov:

POGLAVJE III
DRUGE OBLIKE UPRAVNEGA SODELOVANJA
ODDELEK I

(a) pristojni organ ene države članice ima razloge za domnevo,
da gre morda za izgubo davka v drugi državi članici;

Prisotnost v upravnih uradih in udeležba v administrativnih
preiskavah
Člen 11
Področje uporabe in pogoji

(b) oseba, zavezana za davek, doseže znižanje ali oprostitev
davka v eni državi članici, kar bi povzročilo povečanje
davka ali zavezanost za davek v drugi državi članici;

1.
Po dogovoru med organom države prosilke in organom
zaprošene države ter v skladu s postopki, ki jih določijo slednji,
so lahko uradniki, ki jih pooblasti organ države prosilke, zaradi
izmenjave informacij iz člena 1(1):

(c) poslovne transakcije med osebo, zavezano za davek v eni
državi članici, in osebo, zavezano za davek v drugi državi
članici, se izvedejo prek ene ali več držav na način, ki bi
lahko imel za posledico prihranek davka v eni ali drugi
državi članici ali obeh;

(a) prisotni v uradih, kjer upravni organi zaprošene države
članice opravljajo svoje dolžnosti;

(d) pristojni organ države članice ima razloge za domnevo, da
je prihranek davka morda posledica umetnih prenosov
dobičkov znotraj skupine podjetij;

(b) prisotni med administrativnimi preiskavami, ki se izvajajo
na ozemlju zaprošene države članice.

(e) informacije, ki jih je eni državi članici posredoval pristojni
organ druge države članice, so omogočile pridobitev poda
tkov, ki so lahko koristni pri odmeri davčne obveznosti v tej
drugi državi članici.

Če so zahtevane informacije vsebovane v dokumentaciji, do
katere imajo uradniki zaprošenega organa dostop, je treba urad
nikom zaprošenega organa dati izvode takšne dokumentacije.

2.
Pristojni organi vsake države članice lahko pristojnim
organom drugih držav članic sporočijo preko izmenjave na
lastno pobudo kakršne koli podatke, s katerimi so seznanjeni
in bi lahko koristili pristojnim organom drugih držav članic.

2.
V skladu z dogovorom iz prvega odstavka imajo lahko
uradniki organa prosilca, ki so prisotni med administrativnimi
preiskavami, razgovore s posamezniki in lahko preučijo doku
mentacijo, v kolikor je to dovoljeno v skladu z zakonodajo
zaprošene države članice.

Člen 10
Roki
1.
Pristojni organ, ki so mu na voljo podatki iz člena 9(1),
pošlje te podatke pristojnemu organu katere koli druge zadevne

Če preiskovana oseba ne spoštuje nadzornih ukrepov uradnikov
organa prosilca, zaprošeni organ vsako kršenje obravnava kot
kršenje proti uradnikom tega organa.
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3.
Uradniki, pooblaščeni s strani države članice prosilke, ki
so prisotni v drugi državi članici v skladu z odstavkom 1,
morajo vedno imeti pisno pooblastilo, ki ga lahko predložijo
in v katerem je navedena njihova identiteta in uradni položaj.

ODDELEK II

11.3.2011

naslovnika, vključno z vsemi drugimi informacijami, ki lahko
omogočijo identifikacijo naslovnika.

3.
Zaprošeni organ nemudoma obvesti organ prosilec o
svojem odgovoru in zlasti o datumu vročitve instrumenta ali
sklepa naslovniku.

Sočasni davčni nadzor
Člen 12
Sočasni davčni nadzor
1.
Če se dve ali več držav članic dogovori, da bodo na
svojem ozemlju izvedle sočasni davčni nadzor ene ali več
oseb, ki so v njihovem skupnem ali dopolnilnem interesu, z
namenom izmenjave tako pridobljenih informacij, veljajo
odstavki 2, 3 in 4.

2.
Pristojni organ v vsaki državi članici neodvisno identificira
osebe, ki jih namerava predlagati za sočasni davčni nadzor. O
primerih, predlaganih za sočasni davčni nadzor, uradno obvesti
pristojni organ v drugi državi članici in navede razloge za svojo
izbiro.

4.
Organ prosilec vloži zaprosilo za vročitev na podlagi tega
člena samo, če vročitve ne more opraviti v skladu s pravili, ki
urejajo vročanje zadevnih instrumentov v državi članici prosilki,
ali če bi tovrstna vročitev povzročila nesorazmerne težave.
Pristojni organ države članice lahko vroči kateri koli dokument
s priporočeno pošto ali elektronsko neposredno osebi na
ozemlju druge države članice.

ODDELEK IV

Povratne informacije
Člen 14
Pogoji

Navede časovno obdobje, v katerem se bodo ti nadzori opra
vljali.

3.
Pristojni organ vsake zadevne države članice se odloči, ali
želi sodelovati pri sočasnem davčnem nadzoru. Potrdi, da se
strinja, ali posreduje obrazloženo zavrnitev organu, ki je pred
lagal sočasni nadzor.

4.
Pristojni organ vsake zadevne države članice imenuje
predstavnika, ki je odgovoren za spremljanje in usklajevanje
postopka nadzora.

ODDELEK III

Vročanje
Člen 13
Zaprosilo za vročitev
1.
Na zaprosilo pristojnega organa države članice pristojni
organ druge države članice v skladu s pravili, ki urejajo vročanje
podobnih instrumentov v zaprošeni državi članici, vroči naslov
niku vse instrumente in sklepe upravnih organov države članice
prosilke v zvezi z izvajanjem davčne zakonodaje, ki jo ureja ta
direktiva, na njenem ozemlju.

2.
V zaprosilih za vročitev, v katerih je naveden predmet
instrumenta ali sklepa, ki se vroča, sta navedena ime in naslov

1.
Če pristojni organ pošlje informacije v skladu s členom 5
ali 9, lahko o tem od pristojnega organa, ki je prejel podatke,
zahteva povratne informacije. Če se zahtevajo povratne infor
macije, jih pristojni organ, ki je prejel podatke, brez poseganja v
predpise o davčni tajnosti in varstvu podatkov, ki veljajo v
njegovi državi članici, čim prej, najkasneje pa tri mesece potem,
ko so znani rezultati uporabe zaprošenih podatkov, pošlje
pristojnemu organu, ki je zagotovil podatke. Komisija določi
praktične postopke v skladu s postopkom iz člena 26(2).

2.
Pristojni organi držav članic pošljejo povratne informacije
o avtomatični izmenjavi informacij drugim zadevnim državam
članicam enkrat na leto v skladu z dvostransko dogovorjenimi
praktičnimi postopki.

ODDELEK V

Izmenjava najboljših praks in izkušenj
Člen 15
Področje uporabe in pogoji
1.
Države članice skupaj s Komisijo preučijo in ocenijo
upravno sodelovanje na podlagi te direktive in izmenjujejo
svoje izkušnje s ciljem, da se takšno sodelovanje izboljša in se
pripravijo, kadar je to primerno, pravila za zadevna področja.

2.
Države članice lahko skupaj s Komisijo oblikujejo smer
nice o kakršnem koli vidiku, ki je po njihovem mnenju
potreben za izmenjavo najboljših praks in izkušenj.
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POGLAVJE IV
POGOJI, KI UREJAJO UPRAVNO SODELOVANJE
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izda samo pristojni organ države članice, iz katere podatek
izvira.

Člen 16
Razkritje podatkov in dokumentov
1.
Za podatke, ki se na podlagi te direktive v kateri koli
obliki sporočajo med državami članicami, velja obveznost varo
vanja uradne tajnosti, podatki pa morajo biti varovani tako, kot
so varovani podobni podatki v nacionalnem pravu države
članice, ki je podatke prejela. Takšni podatki se lahko uporabijo
za izvajanje in uveljavljanje nacionalne zakonodaje držav članic
s področja davkov iz člena 2.

5.
Podatki, poročila, izjave in vsi drugi dokumenti ali njihovi
overjeni izvodi ali izpiski teh izvodov, ki jih pridobi zaprošeni
organ in jih posreduje organu prosilcu v skladu s to direktivo,
lahko pristojni organi države članice zaprošenega organa uvelja
vljajo kot dokaz na enaki podlagi kot podobne podatke,
poročila, izjave in katere koli druge dokumente, ki jih predloži
organ države članice.

Člen 17
Takšni podatki se lahko uporabijo tudi za odmero in izterjavo
drugih davkov in dajatev iz člena 2 Direktive Sveta 2010/24/EU
z dne 16. marca 2010 o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev v
zvezi z davki, carinami in drugimi ukrepi (1), ali za odmero in
izterjavo obveznih prispevkov za socialno varnost.

Poleg tega se lahko uporabijo v zvezi s sodnimi in upravnimi
postopki, ki lahko vključujejo sankcije in so bili sproženi zaradi
kršitve davčnega prava, in sicer brez poseganja v splošna pravila
in predpise, ki urejajo pravice tožencev in prič v takih
postopkih.

2.
Z dovoljenjem pristojnega organa države članice, ki
sporoča podatke v skladu s to direktivo, in samo, če to dovo
ljuje zakonodaja države članice pristojnega organa, ki prejme
podatke, se lahko podatki in dokumenti, prejeti v skladu s to
direktivo, uporabijo za drugačne namene, kot so opredeljeni v
odstavku 1. Takšno dovoljenje se izda, če se lahko podatki
uporabijo za podobne namene v državi članici pristojnega
organa, ki sporoča podatke.

3.
Če pristojni organ države članice meni, da bi podatki, ki
jih je prejel od pristojnega organa druge države članice, utegnili
koristiti pristojnemu organu tretje države članice za namene iz
odstavka 1, lahko navedene podatke pošlje temu pristojnemu
organu, če je takšno posredovanje v skladu s pravili in postopki,
določenimi v tej direktivi. O svoji nameri, da bo te podatke
posredoval tretji državi članici obvesti pristojni organ države
članice, iz katere podatki izvirajo. Država članica izvora poda
tkov lahko nasprotuje takšnemu posredovanju podatkov v 10
delovnih dneh od prejetja sporočila države članice, ki želi
podatke poslati.

4.
Dovoljenje, da se podatki, ki so bili posredovani na
podlagi odstavka 3, uporabijo v skladu z odstavkom 2, lahko
(1) UL L 84, 31.3.2010, str. 1.

Omejitve
1.
Zaprošeni organ iz ene države članice predloži organu
prosilcu iz druge države članice podatke iz člena 5, če je
organ prosilec izrabil običajne vire informacij, ki bi jih v
danih okoliščinah lahko uporabil za pridobitev zaprošenih
podatkov, brez tveganja, da ogrozi doseganje svojih ciljev.

2.
Ta direktiva zaprošeni državi članici ne nalaga nobenih
obveznosti izvedbe preiskav ali sporočanja podatkov, če bi
bila izvedba takšnih preiskav ali zbiranja zaprošenih podatkov
za lastne namene v nasprotju z njeno zakonodajo.

3.
Pristojni organ zaprošene države članice lahko zavrne
predložitev podatkov, če država članica prosilka iz pravnih
razlogov ne more predložiti podobnih podatkov.

4.
Posredovanje podatkov se lahko zavrne, če bi to
povzročilo razkritje poslovne, industrijske ali poklicne skrivnosti
ali poslovnega procesa ali bi bilo razkritje zadevnih podatkov v
nasprotju z javnim redom.

5.
Zaprošeni organ obvesti organ prosilec o razlogih za zavr
nitev zaprosila za podatke.

Člen 18
Obveznosti
1.
Če država članica v skladu s to direktivo zaprosi za
podatke, zaprošena država članica uporabi svoje ukrepe za
zbiranje informacij, da pridobi zaprošene podatke, čeprav ta
država članica morda ne potrebuje takšnih podatkov za lastne
davčne namene. Ta obveznost ne posega v odstavke 2, 3 in 4
člena 17, pri čemer se sklicevanje nanje v nobenem primeru ne
šteje kot dovoljenje, da zaprošena država članica zavrne
posredovanje podatkov le zato, ker se sama ne zanima zanje.
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2.
V nobenem primeru se člen 17(2) in (4) ne razlaga, kot da
je v skladu z njim dovoljeno, da zaprošeni organ zavrne
posredovanje podatkov le zato, ker ima te podatke banka,
druga finančna institucija, pooblaščenec ali oseba, ki deluje
kot zastopnik ali fiduciar, ali ker zadevajo lastniško udeležbo
osebe.

3.
Ne glede na odstavek 2 lahko država članica zavrne
posredovanje zaprošenih podatkov, če ti podatki zadevajo
davčna obdobja pred 1. januarjem 2011 in če bi se posredo
vanje teh podatkov lahko zavrnilo na podlagi člena 8(1) Dire
ktive 77/799/ES, če je bilo zanje zaprošeno pred 11. marcem
2011.

11.3.2011

za vročitev na podlagi člena 13 in povratne informacije na
podlagi člena 14 se pošljejo na standardnem obrazcu, ki ga
sprejme Komisija v skladu s postopkom iz člena 26(2).

4.
Pri avtomatični izmenjavi na podlagi člena 8 se podatki
pošljejo v standardni elektronski obliki, ki je namenjena
spodbujanju takšne avtomatične izmenjave in temelji na obsto
ječi elektronski obliki na podlagi člena 9 Direktive Sveta št.
2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o obdavčevanju dohodka
od prihrankov v obliki plačil obresti (1), uporabi pa se pri
vseh vrstah avtomatične izmenjave podatkov in jo sprejme
Komisija v skladu s postopkom iz člena 26(2).

Člen 21
Člen 19

Praktični postopki

Razširitev širšega sodelovanja, ki je ponujeno tretji državi

1.
Informacije, sporočene na podlagi te direktive, se, kolikor
je to mogoče, zagotovijo s pomočjo elektronskih sredstev z
uporabo omrežja CCN.

Če država članica tretji državi ponudi širše sodelovanje, kot je
predvideno s to direktivo, ta država članica takšnega širšega
sodelovanja ne more zavrniti nobeni drugi državi članici, ki si
želi tovrstno širše medsebojno sodelovanje.

Člen 20

Po potrebi Komisija sprejme potrebne praktične postopke za
izvajanje prvega pododstavka v skladu s postopkom iz člena
26(2).

Standardni obrazci in elektronska oblika
1.
Zaprosila za podatke in administrativne preiskave na
podlagi člena 5 ter njihovi odgovori, potrdila o prejemu,
zaprosila za dodatne informacije o okoliščinah, nezmožnost
ali zavrnitev na podlagi člena 7 se pošljejo, če je mogoče, na
standardnem obrazcu, ki ga sprejme Komisija v skladu s
postopkom iz člena 26(2).

Standardnim obrazcem so lahko priložena poročila, izjave in vsi
drugi dokumenti ali njihovi overjeni izvodi ali izpiski teh
izvodov.

2.
Komisija je odgovorna za kakršni koli nadaljnji razvoj
omrežja CCN, ki je potreben za omogočanje izmenjave teh
informacij med državami članicami.

Države članice so odgovorne za kakršen koli nadaljnji razvoj
svojih sistemov, ki je potreben za omogočanje izmenjave teh
informacij z uporabo omrežja CCN.

Države članice se odpovedo vsem zahtevam za povračilo stro
škov, ki nastanejo pri uporabi te direktive, razen v zvezi s
plačilom strokovnjakom, kadar je to primerno.

2.
Standardni obrazec iz odstavka 1 vključuje najmanj
naslednje podatke, ki jih predloži organ prosilec:

(a) identiteto osebe, ki je predmet preverjanja ali preiskave;

(b) davčni namen, za katerega se zahtevajo podatki.

V kolikor je to v njegovi vednosti in v skladu z mednarodnim
dogajanjem, lahko organ prosilec priskrbi ime in priimek ter
naslov kakršne koli osebe, za katero meni, da razpolaga z
zahtevanimi podatki, in tudi kakršne koli informacije, ki bi
zaprošenemu organu lahko olajšale zbiranje podatkov.

3.
Podatki, posredovani na lastno pobudo, in potrdilo o
njihovem prejemu na podlagi členov 9 oziroma 10, zaprosila

3.
Osebe, ki jih ustrezno pooblasti Urad komisije za varno
stno akreditacijo, lahko imajo dostop do teh informacij le, če je
to potrebno za oskrbovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja
CCN.

4.
Zaprosila za sodelovanje, vključno z zaprosili za uradno
obvestilo, in priloženi dokumenti so lahko v katerem koli
jeziku, o katerem se dogovorita zaprošeni organ in organ
prosilec.

Navedenim zaprosilom se prevod v uradni jezik ali v enega od
uradnih jezikov zaprošene države članice priloži le v posebnih
primerih, ko zaprošeni organ utemelji svojo zahtevo za tak
prevod.
(1) UL L 157, 26.6.2003, str. 38.
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Člen 22
Posebne obveznosti
1.
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kot so varovane podobne informacije v nacionalnem pravu
države članice, ki je informacije prejela.

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za:

(a) zagotovitev učinkovitega notranjega usklajevanja v sklopu
organizacije iz člena 4;

Države članice lahko poročila in dokumente iz tega odstavka, ki
jih pripravi Komisija, uporabijo le v analitične namene, vendar
se ne smejo objaviti ali dati na razpolago katerim koli drugim
osebam ali organom brez izrecne privolitve Komisije

(b) vzpostavitev neposrednega sodelovanja z organi drugih
držav članic iz člena 4;
POGLAVJE VI

(c) zagotovitev nemotenega delovanja postopkov upravnega
sodelovanja, predvidenih v tej direktivi.

ODNOSI S TRETJIMI DRŽAVAMI

Člen 24
Izmenjava podatkov s tretjimi državami

2.
Komisija vsaki državi članici sporoči kakršne koli splošne
informacije v zvezi z izvajanjem in uporabo te direktive, ki jih
prejme in jih lahko predloži.

POGLAVJE V

1.
Če pristojni organ države članice iz tretje države prejme
podatke, ki naj bi bili pomembni za izvajanje in uveljavljanje
nacionalne zakonodaje te države članice o davkih iz člena 2,
lahko navedeni organ, če je to dovoljeno na podlagi sporazuma
s to tretjo državo, te podatke predloži pristojnim organom
držav članic, ki bi jim ti podatki lahko koristili, in katerim
koli organom, ki zanje zaprosijo.

ODNOSI S KOMISIJO

Člen 23
Ocenjevanje
1.
Države članice in Komisija preučijo in ocenijo delovanje
upravnega sodelovanja, ki ga predvideva ta direktiva.

2.
Države članice Komisiji sporočijo kakršne koli ustrezne
informacije, ki so potrebne za oceno učinkovitosti upravnega
sodelovanja v skladu s to direktivo pri preprečevanju davčnih
utaj in izogibanju davkom.

3.
Države članice Komisiji sporočijo letno oceno učinkovi
tosti avtomatične izmenjave informacij iz člena 8 ter dosežene
praktične rezultate. Komisija določi obliko in pogoje sporočanja
te letne ocene v skladu s postopkom iz člena 26(2).

2.
V skladu z njihovimi nacionalnimi določbami o
sporočanju osebnih podatkov tretjim državam lahko pristojni
organi tretji državi sporočijo informacije, pridobljene v skladu
s to direktivo, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a) pristojni organ države članice, iz katere izvirajo informacije,
se strinja z navedenim sporočanjem;

(b) zadevna tretja država se je zavezala, da bo zagotavljala
potrebno sodelovanje za zbiranje dokazov o nepravilni ali
nezakoniti naravi transakcij, ki so domnevno v nasprotju z
davčno zakonodajo ali jo zlorabljajo.

4.
Komisija v skladu s postopkom iz člena 26(2) določi
seznam statističnih podatkov, ki jih države članice predložijo
za namene ocenjevanja te direktive.
POGLAVJE VII

5.
Informacije, ki so ji sporočene v skladu z odstavki 2, 3 in
4, Komisija obravnava kot zaupne v skladu z določbami, ki se
uporabljajo za organe Unije.

6.
Informacije, ki jih država članica sporoči Komisiji v skladu
z odstavki 2, 3 in 4, in kakršno koli poročilo ali dokument, ki
ga pripravi Komisija s pomočjo teh informacij, se lahko pošlje
drugim državam članicam. Za te poslane informacije velja
obveznost varovanja uradne tajnosti in morajo biti varovane,

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 25
Varstvo podatkov
Za vse izmenjave informacij na podlagi te direktive veljajo
določbe za izvajanje Direktive 95/46/ES. Vendar pa države
članice za namene pravilne uporabe te direktive omejijo obseg
obveznosti in pravic iz člena 10, člena 11(1), členov 12 in 21
Direktive 95/46/ES na obseg, ki je potreben zaradi zaščite inte
resov, navedenih v členu 13(1)(e) navedene direktive.
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Člen 26
Odbor

11.3.2011

Zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členom 8 te
direktive, pa uveljavijo z učinkom od 1. januarja 2015.

1.
Komisiji pomaga odbor, ki se imenuje „Odbor za upravno
sodelovanje pri obdavčevanju“.

O tem takoj obvestijo Komisijo.

2.
Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7
Sklepa 1999/468/ES.

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

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.
Člen 27

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

Poročanje
Komisija vsakih pet let po 1. januarju 2013 Evropskemu parla
mentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju te direktive.
Člen 28

Člen 30
Začetek veljavnosti
Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske
unije.

Razveljavitev Direktive 77/799/EGS
Direktiva 77/799/EGS se razveljavi z učinkom 1. januarja 2013.

Člen 31
Naslovniki

Sklicevanja na razveljavljeno direktivo se štejejo kot sklicevanja
na to direktivo.
Člen 29
Prenos
1.
Države članice uveljavijo zakone in druge predpise,
potrebne za uskladitev s to direktivo, z učinkom od
1. januarja 2013.

Ta direktiva je naslovljena na države članice.
V Bruslju, 15. februarja 2011
Za Svet
Predsednik
MATOLCSY Gy.
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II
(Nezakonodajni akti)

UREDBE
IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 233/2011
z dne 10. marca 2011
o izvajanju člena 16(2) Uredbe (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 204/2011 z dne 2. marca
2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji (1), zlasti
člena 16(2) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

Svet je 2. marca 2011 sprejel Uredbo (EU) št. 204/2011
o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji.
Glede na resnost razmer v Libiji bi bilo treba na seznam
oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz

Priloge III k navedeni uredbi dodati še druge osebe in
subjekte –
SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Osebe in subjekti, navedeni v Prilogi k tej uredbi, se dodajo na
seznam iz Priloge III k Uredbi (EU) št. 204/2011.
Člen 2
Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske
unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 10. marca 2011
Za Svet
Predsednik
MARTONYI J.

(1) UL L 58, 3.3.2011, str. 1.
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PRILOGA
Osebe in subjekti iz člena 1
Osebe

1.

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Mustafa Zarti

rojen 29. marca 1970,
avstrijski državljan (št.
potnega lista: P1362998,
veljaven od 6. novembra
2006 do 5. novembra 2016)

Tesno povezan z režimom in
namestnik generalnega direktorja libij
skega državnega sklada („Libyan Invest
ment Authority“), član odbora v nacio
nalni naftni družbi (National Oil Corpo
ration), vodja naftne družbe „Tamoil“ in
podpredsednik First Energy Bank v
Bahrainu.

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve
na seznam

(1 )

Subjekti
Ime

1.

Libijska centralna banka
(Central Bank of Libya –
CBL)

2.

Libya Africa Investment
Portfolio

3.

Libyan Foreign Bank

4.

Libyan Housing and
Infrastructure Board (HIB)

5.

Libijski državni sklad
(Libyan Investment
Authority)(LIA, tudi
Libyan Arab Foreign
Investment Company
(LAFICO))

(1) Datum sprejetja

Datum uvrstitve
na seznam

Pod nadzorom Moamerja Gadafija in
njegove družine ter morebiten vir fina
nciranja njegovega režima

(1 )

Pod nadzorom Moamerja Gadafija in
njegove družine ter morebiten vir fina
nciranja njegovega režima

(1 )

Pod nadzorom Moamerja Gadafija in
njegove družine ter morebiten vir fina
nciranja njegovega režima

(1 )

Tajora, Tripoli, Libija,
ustanovljen z vladnim
odlokom št. 60/2006
(Legislation number: 60/2006
by Libyan General People’s
Committee)
tel.: +218 21 369 1840,
telefaks: +218 21 369 6447
http://www.hib.org.ly

Pod nadzorom Moamerja Gadafija in
njegove družine ter morebiten vir fina
nciranja njegovega režima

(1 )

I Fateh Tower Office No.99
22nd Floor, Borgaida Street,
Tripoli, 1103 Libija,
tel.: 218 21 336 2091,
telefaks: 218 21 336 2082,
www.lia.ly

Pod nadzorom Moamerja Gadafija in
njegove družine ter morebiten vir fina
nciranja njegovega režima

(1 )

Jamahiriya Street, LAP
Building, PO Box 91330,
Tripoli, Libija
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UREDBA KOMISIJE (EU) št. 234/2011
z dne 10. marca 2011
o izvajanju Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega
postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

(4)

Agencija je 9. julija 2009 sprejela znanstveno mnenje o
zahtevah po podatkih za presojanje zahtevkov za aditive
za živila (5). Te podatke je treba sporočiti ob vložitvi
zahtevka za uporabo novega aditiva za živila. Pri
zahtevku za spremembo pogojev uporabe že odobrenega
aditiva za živila ali za spremembo specifikacij že odob
renega aditiva za živila zahtevani podatki za oceno
tveganja morda ne bodo potrebni, če predlagatelj utemelji
spremembo.

(5)

Agencija je 23. julija 2009 sprejela znanstveno mnenje o
zahtevah po podatkih za presojanje zahtevkov za encime
za živila (6). Te podatke je treba sporočiti ob vložitvi
zahtevka za uporabo novega encima za živila. Pri
zahtevku za spremembo pogojev uporabe že odobrenega
encima za živila ali za spremembo specifikacij že odob
renega encima za živila zahtevani podatki za oceno
tveganja morda ne bodo potrebni, če predlagatelj utemelji
spremembo.

(6)

Agencija je 19. maja 2010 sprejela znanstveno mnenje o
zahtevah po podatkih za oceno tveganja arom za
uporabo v živilih in na njih (7). Te podatke je treba
sporočiti ob vložitvi zahtevka za uporabo nove arome
za živila. Pri zahtevku za spremembo pogojev uporabe že
odobrene arome ali za spremembo specifikacij že odob
rene arome zahtevani podatki za oceno tveganja morda
ne bodo potrebni, če predlagatelj utemelji spremembo.

(7)

Pomembno je, da se toksikološki preskusi izvedejo po
določenem standardu. Zato je treba upoštevati Direktivo
2004/10/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
11. februarja 2004 o usklajevanju zakonov in drugih
predpisov o uporabi načel dobre laboratorijske prakse
ter preverjanju njihove uporabe pri preskusih kemičnih
snovi (8). Kadar se taki predpisi izvajajo zunaj ozemlja
Unije, se morajo držati „Načel dobre laboratorijske prakse
(DLP) OECD“ (OECD, 1998) (9).

(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )

http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1188.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1305.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1623.pdf
UL L 50, 20.2.2004, str. 44.
Zbirka OECD o načelih dobre laboratorijske prakse in nadzoru
skladnosti. Številka 1: Načela dobre laboratorijske prakse OECD
(kakor so bila revidirana leta 1997) ENV/MC/CHEM(98)17.

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parla
menta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skup
nega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in
arome za živila (1) ter zlasti člena 9(1) Uredbe,

po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost hrane v skladu
s členom 9(2) Uredbe (ES) št. 1331/2008,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1331/2008 določa postopke za
posodobitev seznamov snovi, katerih trženje je odobreno
v Uniji v skladu z Uredbo (ES) št. 1333/2008 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih
za živila (2), Uredbo (ES) št. 1332/2008 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o encimih
za živila (3) in Uredbo (ES) št. 1334/2008 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah
in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za
uporabo v in na živilih (4) (v nadaljnjem besedilu:
področna živilska zakonodaja).

(1)

V skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1331/2008 Komisija
sprejme izvedbene ukrepe v zvezi z vsebino, pripravo in
vložitvijo zahtevkov za posodobitev seznamov v Uniji po
posamezni področni živilski zakonodaji, ureditvijo
preverjanja veljavnosti zahtevkov ter vrsto informacij, ki
morajo biti vključene v mnenje Evropske agencije za
varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

(2)

Za posodobitev seznamov se je treba prepričati, da je
uporaba snovi skladna s splošnimi in posebnimi pogoji
uporabe iz zadevne področne živilske zakonodaje.

(3)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

UL
UL
UL
UL

L
L
L
L

354,
354,
354,
354,

31.12.2008,
31.12.2008,
31.12.2008,
31.12.2008,

str.
str.
str.
str.

1.
16.
7.
34.
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Uporaba aditivov in encimov za živila mora biti vedno
tehnološko utemeljena. Pri aditivu za živila morajo pred
lagatelji tudi pojasniti, zakaj tehnološkega učinka ni
mogoče doseči z drugimi ekonomsko in tehnološko
izvedljivimi sredstvi.
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SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I
SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1
(9)

(10)

Uporabo snovi je treba odobriti, če ne zavaja potrošnika.
Predlagatelji morajo pojasniti, da zahtevane uporabe ne
zavajajo potrošnika. Pri aditivu za živila je treba pojasniti
tudi prednosti in koristi za potrošnika.

Brez poseganja v člen 9 Uredbe (ES) št. 1332/2008, člen
19 Uredbe (ES) št. 1333/2008 in člen 13 Uredbe (ES) št.
1334/2008 mora Komisija preveriti, ali je zahtevek
veljaven in ali spada v področje uporabe zadevne
področne živilske zakonodaje. Po potrebi je treba upošte
vati nasvet Agencije o primernosti predloženih podatkov
za oceno tveganja. Tako preverjanje pa ne sme odložiti
ocene zahtevka.

Področje uporabe
Ta uredba se uporablja za zahtevke iz člena 3(1) Uredbe (ES) št.
1331/2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za
aditive za živila, encime za živila in arome za živila.
POGLAVJE II
VSEBINA, PRIPRAVA IN VLOŽITEV ZAHTEVKA

Člen 2
Vsebina zahtevka
1.

Zahtevek iz člena 1 je sestavljen iz:

(a) dopisa;
(11)

Informacije v mnenju Agencije morajo zadostovati za
ugotovitev, ali je odobritev predlagane uporabe snovi
varna za potrošnike. To po potrebi vključuje sklepe o
toksičnosti snovi in morebitno določitev sprejemljivega
dnevnega vnosa, izraženega v številčni obliki, s podr
obnostmi o oceni prehranske izpostavljenosti za vse kate
gorije živil, vključno z izpostavljenostjo ranljivejših
skupin potrošnikov.

(b) tehnične dokumentacije;
(c) povzetka dokumentacije.
2.
Dopis iz odstavka 1(a) se sestavi v skladu z vzorcem iz
Priloge.

(12)

Predlagatelj mora upoštevati tudi podrobne smernice za
podatke, potrebne za oceno tveganja, ki jih je določila
Agencija (EFSA Journal (1)).

3.

Tehnična dokumentacija iz odstavka 1(b) vsebuje:

(a) upravne podatke iz člena 4;
(13)

(14)

Ta uredba upošteva najnovejše znanstveno in tehnično
znanje. Komisija lahko to uredbo pregleda zaradi razvoja
dogodkov na tem področju in objave spremenjenih ali
dodatnih znanstvenih smernic Agencije.

Praktične pogoje za zahtevek za odobritev aditivov za
živila, encimov za živila in arom za živila, kot so naslovi,
kontaktne osebe, prenos dokumentov itd., je treba
navesti v ločenem sporočilu Komisije in/ali Agencije.

(15)

Treba je določiti rok, ki bo predlagateljem omogočil
izpolnitev določb iz te uredbe.

(16)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem
Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje
živali –

(1) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal.htm

(b) podatke, potrebne za oceno tveganja iz členov 5, 6, 8 in 10,
ter
(c) podatke, potrebne za obvladovanje tveganja iz členov 7, 9
in 11.
4.
Pri zahtevku za spremembo pogojev uporabe že odobre
nega aditiva za živila, encima za živila ali arome morda ne bodo
potrebni podatki iz členov 5 do 11. Predlagatelj predloži prever
ljivo utemeljitev, zakaj predlagane spremembe ne vplivajo na
izsledke obstoječe ocene tveganja.
5.
Pri zahtevku za spremembo specifikacij že odobrenega
aditiva za živila, encima za živila ali arome:
(a) so lahko podatki omejeni na utemeljitev zahteve in spre
memb v specifikaciji;

11.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/17

in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih
živilih in krmi (2);

(b) predlagatelj predloži preverljivo utemeljitev, zakaj predla
gane spremembe ne vplivajo na izsledke obstoječe ocene
tveganja.
6.
Povzetek dokumentacije iz odstavka 1(c) vključuje uteme
ljeno navedbo, da uporaba izdelka izpolnjuje pogoje iz:

(k) kazalo vsebine dokumentacije;

(a) člena 6 Uredbe (ES) št. 1332/2008 ali

(l)

(b) členov 6, 7 in 8 Uredbe (ES) št. 1333/2008 ali
(c) člena 4 Uredbe (ES) št. 1334/2008.
Člen 3
Priprava in vložitev

seznam dokumentov in drugih podrobnosti; predlagatelj
navede število in naslove zvezkov dokumentacije, ki je
priložena zahtevku; vključi se podrobno kazalo s sklicem
na zvezke in strani;

(m) seznam delov dokumentacije, ki so zaupni; predlagatelji
navedejo, kaj je treba po njihovih željah obravnavati kot
zaupno, in predložijo preverljivo utemeljitev v skladu s
členom 12 Uredbe (ES) št. 1331/2008.

1.
Zahtevki se pošljejo Komisiji. Predlagatelj upošteva prak
tična navodila za vložitev zahtevkov, ki jih objavi Komisija (na
spletišču Generalnega direktorata za zdravje in varstvo potroš
nikov (1).

Splošne določbe za podatke, potrebne za oceno tveganja

2.
Za pripravo seznama encimov za živila v Uniji iz člena 17
Uredbe (ES) št. 1332/2008 je rok za vložitev zahtevkov 24
mesecev po datumu začetka uporabe izvedbenih ukrepov iz te
uredbe.

1.
Dokumentacija, predložena poleg zahtevka za oceno
varnosti snovi, omogoča celovito oceno tveganja snovi in
preverjanje, da snov ne ogroža zdravja potrošnikov v smislu
člena 6(a) Uredbe (ES) št. 1332/2008, člena 6(1)(a) Uredbe
(ES) št. 1333/2008 in člena 4(a) Uredbe (ES) št. 1334/2008.

Člen 5

Člen 4
Upravni podatki
Upravni podatki iz člena 2(3)(a) vključujejo:
(a) ime predlagatelja (podjetje, organizacija itd.), naslov in
kontaktne podatke;
(b) ime proizvajalca ali proizvajalcev, če to ni sam predlagatelj,
naslov in kontaktne podatke;
(c) ime osebe, odgovorne za dokumentacijo, naslov in
kontaktne podatke;
(d) datum predložitve dokumentacije;
(e) vrsto zahtevka, tj. za aditive za živila, za encime za živila
ali za aromo;
(f)

po potrebi kemijsko ime po nomenklaturi IUPAC;

(g) po potrebi E-številko aditiva, kot je opredeljeno v zako
nodaji Unije o aditivih za živila;
(h) po potrebi sklic na podobne odobrene encime za živila;
(i)

po potrebi FL-številko aromatične snovi, kot je opredeljeno
v zakonodaji Unije o aromah;

(j)

po potrebi informacije o odobritvah, ki spadajo v področje
uporabe Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta

(1) http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm

2.
Dokumentacija zahtevka vključuje vse razpoložljive
podatke, pomembne za oceno tveganja (tj. celotne objavljene
dokumente vseh navedenih sklicev, vse kopije izvirnih neobja
vljenih študij).
3.
Predlagatelj upošteva najnovejše dokumente z navodili, ki
jih je sprejela ali odobrila Agencija in so na voljo ob vložitvi
zahtevka (EFSA Journal).
4.
Predloži se dokumentacija o postopku, ki je bil uporabljen
za zbiranje podatkov, vključno s strategijami pri iskanju litera
ture (domneve, uporabljene ključne besede, uporabljene zbirke
podatkov, zajeto obdobje, omejitvena merila itd.) ter celovit izid
takega iskanja.
5.
Strategija ocene varnosti in ustrezna strategija preskušanja
se opišeta in utemeljita z razlogi za vključitev in izključitev
posebnih študij in/ali informacij.
6.
Posamezni neobdelani podatki neobjavljenih in po
možnosti objavljenih študij ter posamezni rezultati preverjanj
se na zahtevo Agencije dajo na voljo.
7.
Za vsako biološko ali toksikološko študijo se pojasni, ali je
preskusna snov skladna s predlagano ali obstoječo specifikacijo.
Kadar se preskusna snov razlikuje od specifikacije, predlagatelj
dokaže pomembnost zadevnih podatkov za snov, ki se obrav
nava.
(2) UL L 268, 18.10.2003, str. 1.
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Toksikološke študije se izvedejo v prostorih, ki izpolnjujejo
zahteve Direktive 2004/10/ES. Če se izvajajo zunaj Unije, izpol
njujejo „Načela dobre laboratorijske prakse (DLP) OECD“. Pred
lagatelj predloži dokaze za skladnost z navedenimi zahtevami.
Pri študijah, ki niso izvedene v skladu s standardnimi protokoli,
se predložita razlaga podatkov in utemeljitev njihove primer
nosti za oceno tveganja.
8.
Predlagatelj predlaga splošen sklep glede varnosti predla
ganih uporab snovi. Splošna ocena možnega tveganja za zdravje
ljudi se izvede za znano ali verjetno izpostavljenost ljudi.
Člen 6
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potreba, ki je ni mogoče doseči z drugimi ekonomsko in tehno
loško izvedljivimi sredstvi, ter ali predlagana uporaba ne zavaja
potrošnika v smislu točk (b) in (c) člena 6(1) Uredbe (ES) št.
1333/2008.
2.
Za zagotovitev preverjanja iz odstavka 1 se predložijo
ustrezne in zadostne informacije o:
(a) identiteti aditiva za živila, vključno s sklicem na obstoječe
specifikacije;

Poleg podatkov iz člena 5 se sporočijo tudi informacije o:

(b) funkciji in tehnološki potrebi po ravni, predlagani v vsaki
od kategorij živil ali izdelkov, za katere je vložen zahtevek
za odobritev, ob pojasnilu, da tega ni mogoče razumno
doseči z drugimi ekonomsko in tehnološko izvedljivimi
sredstvi;

(a) identiteti in opredelitvi aditiva, vključno s predlaganimi
specifikacijami in analitičnimi podatki;

(c) preiskavah učinkovitosti aditiva za živila pri nameravanem
učinku na predlagani ravni uporabe;

Posebni podatki, potrebni za oceno tveganja pri aditivih za
živila
1.

(b) po potrebi velikosti delcev, porazdelitvi velikosti delcev in
drugih fizikalno-kemijskih lastnostih;
(c) proizvodnem postopku;

(d) prednostih in koristih za potrošnika. Predlagatelj upošteva
zahteve iz člena 6(2) Uredbe (ES) št. 1333/2008;
(e) razlogih, zakaj uporaba ne bo zavajala potrošnika;

(d) prisotnosti nečistot;
(e) obstojnosti, reakciji in dogajanju v živilih, ki se jim doda
aditiv;

(f) predlaganih običajnih in najvišjih ravneh uporabe v katego
rijah živil, navedenih na seznamu Unije, ali novi predlagani
kategoriji živil ali bolj specifičnem živilu, ki spada v eno od
teh kategorij;

(f) po potrebi obstoječih odobritvah in ocenah tveganja;
(g) predlaganih običajnih in najvišjih ravneh uporabe v katego
rijah živil, navedenih na seznamu Unije, ali v novi predla
gani kategoriji živil ali bolj specifičnem živilu, ki spada v
eno od teh kategorij;
(h) oceni prehranske izpostavljenosti;
(i) bioloških in toksikoloških podatkih.
2.
Pri bioloških in toksikoloških podatkih iz točke (i)
odstavka 1 so zajeta naslednja glavna področja:

(g) oceni izpostavljenosti na podlagi običajne in najvišje ravni
nameravane uporabe za vsako od zadevnih kategorij ali
izdelkov;
(h) vsebnosti aditiva za živila v končnem živilu, ki ga zaužije
potrošnik;
(i) analitičnih metodah, ki omogočajo identifikacijo in
količinsko opredelitev aditiva ali njegovih ostankov v živilu;
(j) po potrebi skladnosti s posebnimi pogoji za sladila in
barvila iz členov 7 in 8 Uredbe (ES) št. 1333/2008.

(a) toksikokinetika;
Člen 8
(b) subkronična toksičnost;

Posebni podatki, potrebni za oceno tveganja pri encimih za
živila

(c) genotoksičnost;
(d) kronična toksičnost/kancerogenost;
(e) toksičnost za razmnoževanje in razvoj.
Člen 7

1.
Poleg podatkov, ki jih zahteva člen 5, se sporočijo tudi
informacije o:
(a) imenih, sopomenkah, kraticah in klasifikacijah;
(b) številki Komisije za encime;

Podatki, potrebni za obvladovanje tveganja pri aditivih za
živila

(c) predlaganih specifikacijah, vključno s poreklom;

1.
Dokumentacija, priložena zahtevku, vključuje informacije,
ki so potrebne za preverjanje, ali obstaja razumna tehnološka

(d) lastnostih;
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(e) sklicu na kakršen koli podoben encim za živila;
(f) izvorni snovi;
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(c) po potrebi velikosti delcev, porazdelitvi velikosti delcev in
drugih fizikalno-kemijskih lastnostih;
(d) po potrebi obstoječih odobritvah in ocenah;

(g) proizvodnem postopku;
(h) obstojnosti, reakciji in dogajanju v živilih, v katerih se
uporabi encim za živila;

(e) predlaganih uporabah v živilu ter predlaganih običajnih in
najvišjih ravneh uporabe v kategorijah v skladu s seznamom
Unije ali v bolj specifičnem živilu znotraj kategorij;

(i) po potrebi obstoječih odobritvah in ocenah;
(j) predlaganih uporabah v živilih ter po potrebi predlaganih
običajnih in najvišjih ravneh uporabe;
(k) oceni prehranske izpostavljenosti;

(f) podatkih o prehranskih virih;
(g) oceni prehranske izpostavljenosti;
(h) bioloških in toksikoloških podatkih.

(l) bioloških in toksikoloških podatkih.
2.
Pri bioloških in toksikoloških podatkih iz točke (l) v
odstavku 1 sta zajeti naslednji glavni področji:

2.
Pri bioloških in toksikoloških podatkih iz točke (h) v
odstavku 1 so zajeta naslednja glavna področja:
(a) preverjanje strukturne/presnovne podobnosti z aromatič
nimi snovmi v obstoječi oceni skupine arom;

(a) subkronična toksičnost;
(b) genotoksičnost.
Člen 9

(b) genotoksičnost;

Podatki, potrebni za obvladovanje tveganja pri encimih za
živila

(c) po potrebi subkronična toksičnost;

1.
Dokumentacija, priložena zahtevku, vključuje informacije,
ki so potrebne za preverjanje, ali obstaja razumna tehnološka
potreba in ali predlagana uporaba ne zavaja potrošnika v smislu
točk (b) in (c) člena 6 Uredbe (ES) št. 1332/2008.

(d) po potrebi toksičnost za razvoj;

2.
Za zagotovitev preverjanja iz odstavka 1 se sporočijo
ustrezne in zadostne informacije o:

Člen 11
Podatki, potrebni za obvladovanje tveganja arom

(a) identiteti encima za živila, vključno s sklicem na specifi
kacije;

Dokumentacija, priložena zahtevku, vključuje naslednje infor
macije:

(b) funkciji in tehnološki potrebi, vključno z opisom tipičnih
postopkov, v katerih je mogoče uporabiti encim;

(a) identiteto arome, vključno s sklicem na obstoječe specifi
kacije;

(c) vplivu encima za živila na končno živilo;
(d) razlogih, zakaj uporaba ne bo zavajala potrošnika;
(e) po potrebi predlaganih običajnih in najvišjih ravneh
uporabe;
(f) oceni prehranske izpostavljenosti, kot je opisano v smer
nicah Agencije za encime za živila (1).
Člen 10
Posebni podatki, potrebni za oceno tveganja pri aromah
1.

Poleg podatkov iz člena 5 se sporočijo tudi informacije o:

(a) proizvodnem postopku;
(b) specifikacijah;
(1) Smernice Efse, ki jih je pripravil Znanstveni odbor za materiale za
stik z živili, encime, arome in pomožna sredstva, za predložitev
dokumentacije o encimih za živila. EFSA Journal (2009) 1305, str. 1.

(e) po potrebi podatki o kronični toksičnosti in kancerogenosti.

(b) organoleptične lastnosti snovi;
(c) predlagane običajne in najvišje ravni uporabe v kategorijah
živil ali v bolj specifičnem živilu, ki spada v eno od teh
kategorij;
(d) oceno izpostavljenosti na podlagi običajne in najvišje ravni
nameravane uporabe za vsako od zadevnih kategorij ali
izdelkov.
POGLAVJE III
UREDITEV PREVERJANJA VELJAVNOSTI ZAHTEVKA

Člen 12
Postopki
1.
Komisija po prejemu zahtevka takoj preveri, ali aditiv,
encim ali aroma za živila spada v področje uporabe zadevne
področne živilske zakonodaje in ali zahtevek vsebuje vse
elemente, ki jih določa poglavje II.

L 64/20

SL

Uradni list Evropske unije

2.
Če zahtevek vsebuje vse elemente, ki jih določa poglavje II,
Komisija po potrebi od Agencije zahteva, da preveri primernost
podatkov za oceno tveganja v skladu z znanstvenimi mnenji o
podatkih, potrebnih za oceno zahtevkov za snov, in da po
potrebi pripravi mnenje.
3.
V 30 delovnih dneh po prejemu zahteve Komisije
Agencija pisno obvesti Komisijo o primernosti podatkov za
oceno tveganja. Če so podatki primerni za oceno tveganja,
začne teči obdobje ocenjevanja iz člena 5(1) Uredbe (ES) št.
1331/2008, in sicer na datum, ko je Komisija prejela dopis
Agencije.
Vendar se v skladu s točko (a) drugega pododstavka člena 17(4)
Uredbe (ES) št. 1332/2008 za sestavljanje seznama Unije
encimov za živila ne uporablja člen 5(1) Uredbe (ES) št.
1331/2008.
4.
Pri zahtevku za posodobitev seznama Unije aditivov za
živila, encimov za živila ali arom lahko Komisija od predlaga
telja zahteva dodatne informacije o zadevah v zvezi z veljav
nostjo zahtevka in obvesti predlagatelja o roku za predložitev
navedenih informacij. Za zahtevke, predložene v skladu s
členom 17(2) Uredbe (ES) št. 1332/2008, Komisija določi
zadevni rok skupaj s predlagateljem.
5.
Če zahtevek ne spada v področje uporabe zadevne
področne živilske zakonodaje ali ne vsebuje vseh elementov,
ki jih določa poglavje II, ali Agencija meni, da podatki za
oceno tveganja niso primerni, se zahtevek šteje za neveljavnega.
V tem primeru Komisija obvesti predlagatelja, države članice in
Agencijo ter navede razloge, zakaj se zahtevek šteje za neve
ljavnega.
6.
Z odstopanjem od odstavka 5 se zahtevek lahko šteje za
veljavnega, čeprav ne vsebuje vseh elementov, ki jih določa
poglavje II, če predlagatelj predloži preverljivo utemeljitev za
vsak manjkajoči element.
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(a) identiteto in opredelitev aditivov, encimov ali arom za živila;

(b) oceno bioloških in toksikoloških podatkov;

(c) oceno prehranske izpostavljenosti za evropsko prebivalstvo
ob upoštevanju drugih možnih virov prehranske izpostavlje
nosti;

(d) celovito oceno tveganja, v kateri so, če je to mogoče in
pomembno, določene orientacijske vrednosti, ki upoštevajo
vplive na zdravje, ter poudarjene negotovosti in omejitve,
kadar je to pomembno;

(e) če prehranska izpostavljenost presega v celoviti oceni
tveganja določeno orientacijsko vrednost, ki upošteva vpliv
na zdravje, se ocena prehranske izpostavljenosti pri snovi
podrobno opiše, po možnosti z navedbo prispevka k skupni
izpostavljenosti vsake kategorije živil ali živila, za katerega je
bila uporaba odobrena ali je bil vložen zahtevek za odob
ritev;

(f) sklepe.

2.
Komisija lahko v zahtevi za mnenje Agencije zahteva
podrobnejše dodatne informacije.

POGLAVJE V
KONČNE DOLOČBE

Člen 14

POGLAVJE IV

Začetek veljavnosti in uporaba

MNENJE AGENCIJE

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.

Člen 13
Informacije, ki se vključijo v mnenje Agencije
1.

Mnenje Agencije vsebuje naslednje informacije:

Uporabljati se začne 11. septembra 2011.

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

V Bruslju, 10. marca 2011
Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO
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PRILOGA
VZOREC DOPISA, PRILOŽENEGA ZAHTEVKU ZA ADITIVE ZA ŽIVILA
EVROPSKA KOMISIJA
Generalni direktorat
Direktorat
Enota
Datum: ................................................................................................
................................................................................................
......................
Zadeva: Zahtevek za odobritev aditiva za živila v skladu z Uredbo (ES) št. 1331/2008

 Zahtevek za odobritev novega aditiva za živila
 Zahtevek za spremembo pogojev uporabe že odobrenega aditiva za živila
 Zahtevek za spremembo specifikacij že odobrenega aditiva za živila
(Jasno označite tako, da odkljukate eno od polj.)
Predlagatelj(-i) in/ali njegov (njihovi) zastopnik(-i) v Evropski uniji
(ime, naslov itd.)
................................................................................................
.....................................................................................................................................
................................................................................................
.....................................................................................................................................
................................................................................................
.....................................................................................................................................
vlaga(-jo) ta zahtevek za posodobitev seznama aditivov za živila v EU.
Ime aditiva za živila:
................................................................................................
.....................................................................................................................................
Številka ELINCS ali EINECS (če je dodeljena)
Št. CAS (če se uporablja)
Funkcijski razred(-i) aditivov za živila (1):
(seznam)
................................................................................................
.....................................................................................................................................
Kategorije živil in zahtevane ravni:
Kategorija živil

Običajna raven uporabe

Najvišja predlagana raven uporabe

(1) Funkcijski razredi aditivov za živila v živilih ter aditivov za živila v aditivih za živila in encimih za živila so navedeni v Prilogi I k
Uredbi (ES) št. 1333/2008. Če aditiv ne spada v enega od navedenih razredov, se lahko predlagata ime in opredelitev novega
funkcijskega razreda.
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S spoštovanjem,
Podpis: ................................................................................................
................................................................................................
......................
Priloge:

 popolna dokumentacija
 javni povzetek dokumentacije
 podroben povzetek dokumentacije
 seznam delov dokumentacije, ki se morajo obravnavati kot zaupni
 kopija upravnih podatkov predlagatelja(-ev)
VZOREC DOPISA, PRILOŽENEGA ZAHTEVKU ZA ENCIME ZA ŽIVILA
EVROPSKA KOMISIJA
Generalni direktorat
Direktorat
Enota
Datum: ................................................................................................
................................................................................................
......................
Zadeva: Zahtevek za odobritev encima za živila v skladu z Uredbo (ES) št. 1331/2008

 Zahtevek za odobritev novega encima za živila
 Zahtevek za spremembo pogojev uporabe že odobrenega encima za živila
 Zahtevek za spremembo specifikacij že odobrenega encima za živila
(Jasno označite tako, da odkljukate eno od polj.)
Predlagatelj(-i) in/ali njegov (njihovi) zastopnik(-i) v Evropski uniji
(ime, naslov itd.)
................................................................................................
.....................................................................................................................................
................................................................................................
.....................................................................................................................................
vlaga(-jo) ta zahtevek za posodobitev seznama encimov za živila v EU.
Ime encima za živila:
................................................................................................
.....................................................................................................................................
Klasifikacijska številka encima Komisije za encime pri IUBMB.
Izvorna snov
................................................................................................
.....................................................................................................................................
................................................................................................
.....................................................................................................................................

11.3.2011
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Ime
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Specifikacije

Živila

Pogoji uporabe

L 64/23

Omejitve za prodajo
encima za živila
končnim
uporabnikom

Posebna zahteva za
označevanje živila

S spoštovanjem,
Podpis: ................................................................................................
................................................................................................
......................
Priloge:

 popolna dokumentacija
 javni povzetek dokumentacije
 podroben povzetek dokumentacije
 seznam delov dokumentacije, ki se morajo obravnavati kot zaupni
 kopija upravnih podatkov predlagatelja(-ev)
VZOREC DOPISA, PRILOŽENEGA ZAHTEVKU ZA AROME
EVROPSKA KOMISIJA
Generalni direktorat
Direktorat
Enota
Datum: ................................................................................................
................................................................................................
......................
Zadeva: Zahtevek za odobritev arome za živila v skladu z Uredbo (ES) št. 1331/2008

 Zahtevek za odobritev nove aromatične snovi
 Zahtevek za odobritev novega aromatičnega pripravka
 Zahtevek za odobritev novega predhodnika arome
 Zahtevek za odobritev nove arome, pridobljene s toplotnim postopkom
 Zahtevek za odobritev nove druge arome
 Zahtevek za odobritev nove izvorne snovi
 Zahtevek za spremembo pogojev uporabe že odobrene arome za živila
 Zahtevek za spremembo specifikacij že odobrene arome za živila
(Jasno označite tako, da odkljukate eno od polj.)
Predlagatelj(-i) in/ali njegov (njihovi) zastopnik(-i) v Evropski uniji
(ime, naslov itd.)
................................................................................................
.....................................................................................................................................
................................................................................................
.....................................................................................................................................
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vlaga(-jo) ta zahtevek za posodobitev seznama arom za živila v EU.
Ime arome ali izvorne snovi:
................................................................................................
.....................................................................................................................................
FL-številka, številka CAS, JECFA, CoE (če je dodeljena)
Organoleptične lastnosti arome
................................................................................................
.....................................................................................................................................
Kategorije živil in zahtevane ravni:
Kategorija živil

Običajna raven uporabe

Najvišja predlagana raven uporabe

S spoštovanjem,
Podpis: ................................................................................................
................................................................................................
......................
Priloge:

 popolna dokumentacija
 javni povzetek dokumentacije
 podroben povzetek dokumentacije
 seznam delov dokumentacije, ki se morajo obravnavati kot zaupni
 kopija upravnih podatkov predlagatelja(-ev)

11.3.2011
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 235/2011
z dne 10. marca 2011
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in
zelenjave
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

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 11. marca 2011.

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

V Bruslju, 10. marca 2011
Za Komisijo
V imenu predsednika
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

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

IL
MA
TN
TR
ZZ

122,2
55,0
115,9
82,8
94,0

0707 00 05

TR
ZZ

166,8
166,8

0709 90 70

MA
TR
ZZ

43,0
137,5
90,3

0805 10 20

EG
IL
JM
MA
TN
TR
ZZ

56,5
70,5
51,6
49,2
56,2
69,8
59,0

0805 50 10

EG
MA
TR
ZZ

42,1
42,1
48,3
44,2

0808 10 80

AR
CA
CL
CN
MK
US
ZA
ZZ

99,8
101,6
119,8
101,7
52,3
146,4
67,5
98,4

0808 20 50

AR
CL
CN
US
ZA
ZZ

89,7
103,2
53,6
182,7
88,8
103,6

(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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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 236/2011
z dne 10. marca 2011
o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju
sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11
2010/11 so bile določene z Uredbo Komisije (EU) št.
867/2010 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile
nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št.
232/2011 (4).

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
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 (EU) št.
867/2010 za tržno leto 2010/11, se spremenijo v skladu s
Prilogo k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 11. marca 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 10. marca 2011
Za Komisijo
V imenu predsednika
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

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 259, 1.10.2010, str. 3.
(4) UL L 63, 10.3.2011, str. 15.
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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 11. marca 2011
(EUR)
Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto
zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

57,95

0,00

(1)

57,95

0,00

1701 12 10 (1)

57,95

0,00

1701 12 90 (1)

57,95

0,00

1701 91 00 (2)

54,91

1,00

1701 99 10 (2)

54,91

0,00

(2)

54,91

0,00

1702 90 95 (3)

0,55

0,19

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.

11.3.2011
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SKLEPI
IZVEDBENI SKLEP SVETA 2011/156/SZVP
z dne 10. marca 2011
o izvajanju Sklepa 2011/137/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2011/137/SZVP z dne
28. februarja 2011 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v
Libiji (1), zlasti člena 8(2) navedenega sklepa v povezavi s
členom 31(2) Pogodbe o Evropski uniji,

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Osebe in subjekti, navedeni v Prilogi k temu sklepu, se dodajo
na seznam iz Priloge IV k Sklepu 2011/137/SZVP.
Člen 2

ob upoštevanju naslednjega:

Ta sklep začne veljati na dan njegovega sprejetja.
(1)

(2)

Svet je 28. februarja 2011 sprejel Sklep 2011/137/SZVP
o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji.
Glede na resnost razmer v Libiji bi bilo treba na seznam
oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz
Priloge IV k navedenemu sklepu dodati še druge osebe in
subjekte –

(1) UL L 58, 3.3.2011, str. 53.

V Bruslju, 10. marca 2011
Za Svet
Predsednik
MARTONYI J.
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PRILOGA
Osebe in subjekti iz člena 1
Osebe

1.

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Mustafa Zarti

rojen 29. marca 1970,
avstrijski državljan (št.
potnega lista: P1362998,
veljaven od 6. novembra
2006 do 5. novembra 2016)

Tesno povezan z režimom in
namestnik generalnega direktorja libij
skega državnega sklada („Libyan Invest
ment Authority“), član odbora v nacio
nalni naftni družbi (National Oil Corpo
ration), vodja naftne družbe „Tamoil“ in
podpredsednik First Energy Bank v
Bahrainu.

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve
na seznam

(1 )

Subjekti
Ime

1.

Libijska centralna banka
(Central Bank of Libya –
CBL)

2.

Libya Africa Investment
Portfolio

3.

Libyan Foreign Bank

4.

Libyan Housing and
Infrastructure Board (HIB)

5.

Libijski državni sklad
(Libyan Investment
Authority) (LIA, tudi
Libyan Arab Foreign
Investment Company
(LAFICO))

(1) Datum sprejetja

Datum uvrstitve
na seznam

Pod nadzorom Moamerja Gadafija in
njegove družine ter morebiten vir fina
nciranja njegovega režima

(1 )

Pod nadzorom Moamerja Gadafija in
njegove družine ter morebiten vir fina
nciranja njegovega režima

(1 )

Pod nadzorom Moamerja Gadafija in
njegove družine ter morebiten vir fina
nciranja njegovega režima

(1 )

Tajora, Tripoli, Libija,
ustanovljen z vladnim
odlokom št. 60/2006
(Legislation number: 60/2006
by Libyan General People’s
Committee)
tel.: +218 21 369 1840,
telefaks: +218 21 369 6447
http://www.hib.org.ly

Pod nadzorom Moamerja Gadafija in
njegove družine ter morebiten vir fina
nciranja njegovega režima

(1 )

I Fateh Tower Office No.99
22nd Floor, Borgaida Street,
Tripoli, 1103 Libija,
tel.: 218 21 336 2091,
telefaks: 218 21 336 2082,
www.lia.ly

Pod nadzorom Moamerja Gadafija in
njegove družine ter morebiten vir fina
nciranja njegovega režima

(1 )

Jamahiriya Street, LAP
Building, PO Box 91330,
Tripoli, Libija

Cena naročnine 2011 (brez DDV, skupaj s stroški pošiljanja z navadno pošto)
Uradni list EU, seriji L + C, samo papirna različica

22 uradnih jezikov EU

1 100 EUR na leto

Uradni list EU, seriji L + C, papirna različica + letni DVD

22 uradnih jezikov EU

1 200 EUR na leto

Uradni list EU, serija L, samo papirna različica

22 uradnih jezikov EU

770 EUR na leto

Uradni list EU, seriji L + C, mesečni zbirni DVD

22 uradnih jezikov EU

400 EUR na leto

Dopolnilo k Uradnemu listu (serija S – razpisi za javna naročila),
DVD, ena izdaja na teden

Večjezično: 23 uradnih
jezikov EU

300 EUR na leto

Uradni list EU, serija C – natečaji

Jezik(-i) v skladu z
natečajem(-i)

50 EUR na leto

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 prodaja posebej.
Naročilo na Dopolnilo k Uradnemu listu (serija S – razpisi za javna naročila) zajema vseh 23 uradnih jezikovnih
različic na enem večjezičnem DVD-ju.
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
Naročilo na razne plačljive periodične publikacije, kot je naročilo na Uradni list Evropske unije, je možno 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. To
spletišče omogoča pregled Uradnega lista Evropske unije, zajema pa tudi pogodbe,
zakonodajo, sodno prakso in pripravljalne akte za zakonodajo.
Za boljše poznavanje Evropske unije preglejte spletišče http://europa.eu
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