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II
(Nezakonodajni akti)

UREDBE
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 157/2014
z dne 30. oktobra 2013
o pogojih za objavo izjave o lastnostih gradbenih proizvodov na spletnem mestu
dostopa do interneta, se ta delegirani akt ne bi smel
razširiti tako, da bi vključeval odstopanje od člena 7(2)
Uredbe (EU) št. 305/2011.

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
(4)

Da bi bilo mogoče elektronsko obliko izjave o lastnostih
za posamezen izdelek zlahka prepoznati, morajo proiz
vajalci vsak posamezen izdelek ali serijo istega proizvoda,
ki ga dajo na trg, povezati z zadevno izjavo o lastnostih,
in sicer z enotno identifikacijsko oznako tipa proizvoda,
ki jo je treba navesti v izjavi o lastnostih v skladu s
Prilogo III k Uredbi (EU) št. 305/2011.

(5)

Zaradi zmanjšanja upravnega bremena, povezanega z
objavo izjav o lastnostih, ter hkrati zagotavljanja stalne
zanesljivosti informacij iz teh izjav se elektronska oblika
izjave o lastnostih ne bi smela spreminjati po tem, ko je
enkrat objavljena na spletu, dostopna pa mora ostati vsaj
deset let po tem, ko je bil gradbeni proizvod dan na trg,
ali takšno drugo časovno obdobje, ki se lahko uporablja
na podlagi drugega pododstavka člena 11(2) Uredbe (EU)
št. 305/2011.

(6)

Spletno mesto, na katerem je objavljena izjava o lastno
stih, bi bilo treba spremljati in vzdrževati za zagotovitev,
kolikor je to mogoče, da bo nenehno na voljo in ne bo
nedostopno kot posledica tehničnih napak.

(7)

Spletno mesto, na katerem je objavljena izjava o lastno
stih, bi moralo biti prejemnikom gradbenih proizvodov
dostopno brezplačno. Navedenim prejemnikov bi bilo
treba dati navodila za dostop do spletnega mesta in elek
tronske oblike izjave o lastnostih.

(8)

Za povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti evropskega
gradbenega sektorja kot celote bi morali imeti gospo
darski subjekti, ki zagotavljajo izjave o lastnostih in želijo
izkoristiti nove informacijske tehnologije za lažje zagota
vljanje takih izjav, možnost, da to čim prej storijo –

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parla
menta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih
pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Dire
ktive Sveta 89/106/EGS (1) ter zlasti člena 7(3) v povezavi s
členom 60(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

(3)

Člen 4(1) Uredbe (EU) št. 305/2011 zavezuje proizvajalce
gradbenih proizvodov, da pripravijo izjavo o lastnostih,
ko je gradbeni proizvod, ki je zajet v harmoniziranem
standardu ali skladen z evropsko tehnično oceno, ki je
bila izdana za navedeni proizvod, dan na trg. Izvod nave
dene izjave bi bilo treba predložiti v papirnati ali elek
tronski obliki.

V skladu s členom 7(3) in členom 60(b) Uredbe (EU) št.
305/2011 se Komisiji dodeli naloga določanja pogojev za
elektronsko obdelavo izjav o lastnostih z namenom
njihove objave na spletnem mestu. Navedeni pogoji za
objavo izjav o lastnostih na spletu omogočajo uporabo
novih informacijskih tehnologij ter nižajo stroške za
proizvajalce gradbenih proizvodov in gradbeni sektor
na splošno.

Ob upoštevanju tudi morebitnih posebnih potreb prejem
nikov gradbenih proizvodov, med njimi zlasti mikropod
jetij, ter predvsem tistih, ki delujejo na gradbiščih brez

(1) UL L 88, 4.4.2011, str. 5.
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SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
1.
Gospodarski subjekti lahko z odstopanjem od člena 7(1)
Uredbe (EU) št. 305/2011 izjavo o lastnostih iz člena 4(1)
Uredbe (EU) št. 305/2011 objavijo na spletnem mestu, če izpol
njujejo vse naslednje pogoje:
(a) zagotovijo, da se vsebina izjave o lastnostih ne spremeni po
tem, ko je bila objavljena na spletnem mestu;
(b) zagotovijo, da se spletno mesto, na katerem so objavljene
izjave o lastnostih, pripravljene za gradbene proizvode,
spremlja in vzdržuje, tako da so spletno mesto in izjave o
lastnostih prejemnikom gradbenih proizvodov nenehno na
voljo;
(c) zagotovijo, da lahko prejemniki gradbenih proizvodov do
izjave o lastnostih brezplačno dostopajo deset let po tem,
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ko je bil gradbeni proizvod dan na trg, ali v takšnem
drugem časovnem obdobju, ki se lahko uporablja v skladu
z drugim pododstavkom člena 11(2) Uredbe (EU) št.
305/2011;
(d) prejemnikom gradbenih proizvodov zagotovijo navodila za
dostop do spletnega mesta in izjav o lastnostih, ki so pripra
vljene za take proizvode in so na voljo na navedenem
spletnem mestu.
2.
Proizvajalci zagotovijo, da je vsak posamezen proizvod ali
serija istega proizvoda, ki ga dajejo na trg, povezana z določeno
izjavo o lastnostih, in sicer z uporabo enotne identifikacijske
oznake tipa proizvoda.
Člen 2
Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.

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

V Bruslju, 30. oktobra 2013
Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 158/2014
z dne 13. februarja 2014
o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Daujėnų
naminė duona (ZGO)]
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parla
menta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti
kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

V skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je
bila vloga Litve za registracijo imena „Daujėnų naminė
duona“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobene izjave o ugovoru v skladu
s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012, bi bilo treba
ime „Daujėnų naminė duona“ registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

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

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

V Bruslju, 13. februarja 2014
Za Komisijo
V imenu predsednika
Janusz LEWANDOWSKI

Član Komisije

(1) UL L 343, 14.12.2012, str. 1.
(2) UL C 251, 31.8.2013, str. 8.
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PRILOGA
Kmetijski proizvodi in živila iz postavke I Priloge I k Uredbi (EU) št. 1151/2012:
Skupina 2.4 Kruh, fino pecivo, slaščice in drugi pekovski izdelki
LITVA
Daujėnų naminė duona (ZGO)
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 159/2014
z dne 13. februarja 2014
o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Patata dell’Alto
Viterbese (ZGO))
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parla
menta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti
kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

V skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je
bila vloga Italije za registracijo imena „Patata dell’Alto
Viterbese“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobene izjave o ugovoru v skladu
s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012, bi bilo treba
ime „Patata dell’Alto Viterbese“ registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

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

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

V Bruslju, 13. februarja 2014
Za Komisijo
V imenu predsednika
Janusz LEWANDOWSKI

Član Komisije

(1) UL L 343, 14.12.2012, str. 1.
(2) UL C 239, 20.8.2013, str. 2.
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PRILOGA
Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:
Skupina 1.6 Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
ITALIJA
Patata dell’Alto Viterbese (ZGO)
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 160/2014
z dne 13. februarja 2014
o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Szentesi
paprika (ZGO))
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parla
menta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti
kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

V skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je
bila vloga Madžarske za registracijo imena „Szentesi
paprika“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s
členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012, bi bilo treba
ime „Szentesi paprika“ registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

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

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 13. februarja 2014
Za Komisijo
V imenu predsednika
Janusz LEWANDOWSKI

Član Komisije

(1) UL L 343, 14.12.2012, str. 1.
(2) UL C 237, 15.8.2013, str. 31.
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PRILOGA
Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:
Skupina 1.6. Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
MADŽARSKA
Szentesi paprika (ZGO)

21.2.2014

21.2.2014

SL

Uradni list Evropske unije

L 52/9

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 161/2014
z dne 18. februarja 2014
o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Bayerische
Breze / Bayerische Brezn / Bayerische Brez’n / Bayerische Brezel (ZGO)]
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parla
menta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti
kmetijskih proizvodov in živil (1), zlasti člena 52(2) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

V skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je
bila vloga Nemčije za registracijo imena „Bayerische
Breze“ / „Bayerische Brezn“ / „Bayerische Brez’n“ / „Baye
rische Brezel“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s
členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012, bi bilo treba
ime „Bayerische Breze“ / „Bayerische Brezn“ / „Bayerische
Brez’n“ / „Bayerische Brezel“ registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

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

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 18. februarja 2014
Za Komisijo
V imenu predsednika
Dacian CIOLOȘ

Član Komisije

(1) UL L 343, 14.12.2012, str. 1.
(2) UL C 262, 11.9.2013, str. 13.
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PRILOGA
Kmetijski proizvodi in živila iz točke I Priloge I k Uredbi (EU) št. 1151/2012:
Skupina 2.4 Kruh, fino pecivo, slaščice in drugi pekovski izdelki
NEMČIJA
Bayerische Breze / Bayerische Brezn / Bayerische Brez’n / Bayerische Brezel (ZGO)
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 162/2014
z dne 19. februarja 2014
o odobritvi večje spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in
zaščitenih geografskih označb [Carota dell’Altopiano del Fucino (ZGO)]
členom 50(2)(a) navedene uredbe vlogo za spremembo
objavila v Uradnem listu Evropske unije (3).

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parla
menta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti
kmetijskih proizvodov in živil (1), zlasti člena 52(2) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

(3)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012
Komisija ni prejela nobene izjave o ugovoru, bi bilo treba
spremembo specifikacije odobriti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Komisija je v skladu s prvim pododstavkom člena 53(1)
Uredbe (EU) št. 1151/2012 preučila vlogo Italije za
odobritev spremembe specifikacije za zaščiteno
geografsko označbo „Carota dell’Altopiano del Fucino“,
registrirano v skladu z Uredbo Komisije (ES) št.
148/2007 (2).

Sprememba specifikacije, objavljena v Uradnem listu Evropske
unije v zvezi z imenom iz Priloge k tej uredbi, se odobri.

Ker zadevna sprememba ni manjša v smislu člena 53(2)
Uredbe (EU) št. 1151/2012, je Komisija v skladu s

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

Člen 1

Člen 2

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

V Bruslju, 19. februarja 2014
Za Komisijo
V imenu predsednika
Dacian CIOLOȘ

Član Komisije

(1) UL L 343, 14.12.2012, str. 1.
(2) UL L 46, 16.2.2007, str. 14.

(3) UL C 272, 20.9.2013, str. 11.
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PRILOGA
Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:
Skupina 1.6. Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
ITALIJA
Carota dell’Altopiano del Fucino (ZGO)
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 163/2014
z dne 20. februarja 2014
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in
zelenjave
določa merila, po katerih Komisija določi standardne
vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in
obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni
dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU)
št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih
podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na
dan objave v Uradnem listu 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),

(2)

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z
dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo
Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave
ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1)
Uredbe,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe
(EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida
večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga

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, 20. februarja 2014
Za Komisijo
V imenu predsednika
Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 299, 16.11.2007, str. 1.
(2) UL L 157, 15.6.2011, str. 1.
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PRILOGA
Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave
(EUR/100 kg)
Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

0702 00 00

MA
TN
TR
ZZ

57,7
73,8
94,6
75,4

0707 00 05

EG
JO
MA
TR
ZZ

174,9
206,0
158,2
159,2
174,6

0709 91 00

EG
ZZ

107,0
107,0

0709 93 10

MA
TR
ZZ

33,6
91,1
62,4

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZA
ZZ

46,6
64,0
51,7
50,9
73,1
63,5
58,3

0805 20 10

IL
MA
TR
ZZ

117,8
99,2
110,6
109,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

EG
IL
JM
MA
TR
US
ZZ

29,2
126,7
106,9
124,3
89,9
134,1
101,9

0805 50 10

AL
MA
TR
ZZ

39,1
71,7
61,2
57,3

0808 10 80

CN
MK
US
ZZ

123,5
32,3
139,8
98,5

0808 30 90

AR
CL
CN
TR
US
ZA
ZZ

141,8
186,0
68,5
125,1
126,7
107,3
125,9

Standardna uvozna vrednost

(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. 164/2014
z dne 20. februarja 2014
o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z reprezentativnimi cenami v sektorjih perutninskega
mesa in jajc
treba spremeniti reprezentativne cene za uvoz nekaterih
proizvodov ob upoštevanju sprememb cen glede na
poreklo.

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parla
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne
ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb
Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001
in (ES) št. 1234/2007 (1), ter zlasti člena 183(b),
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1484/95 (2) določa podrobna
pravila za izvajanje sistema dodatnih uvoznih dajatev in
določa reprezentativne cene v sektorjih perutninskega
mesa in jajc ter za albumine iz jajc.
Iz rednega spremljanja podatkov, ki so podlaga za dolo
čanje reprezentativnih cen za proizvode v sektorjih peru
tninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc, sledi, da je

(3)

Uredbo (ES) št. 1484/95 je zato treba ustrezno spreme
niti.

(4)

Zaradi potrebe, da se ta ukrep začne uporabljati takoj, ko
je to mogoče, po objavi posodobljenih podatkov, mora ta
uredba začeti veljati na dan objave –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Priloga I k Uredbi (ES) št. 1484/95 se nadomesti z besedilom
Priloge k tej uredbi.
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, 20. februarja 2014
Za Komisijo
V imenu predsednika
Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 671.
(2) UL L 145, 29.6.1995, str. 47.
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PRILOGA
„PRILOGA I

Reprezentativna
cena
(v EUR/100 kg)

Varščina iz člena
3(3)
(v EUR/100 kg)

Poreklo (1)

Piščančji trupi, znani kot 70 % piščanci,
zamrznjeni

120

0

AR

Piščančji trupi, znani kot 65 % piščanci,
zamrznjeni

133,5

0

AR

134,3

0

BR

298,1

1

AR

225,1

23

BR

327,2

0

CL

259,8

12

TH

303,0

0

BR

317,6

0

CL

Oznaka KN

Poimenovanje

0207 12 10
0207 12 90

0207 14 10

0207 27 10

Kosi kokoši in petelinov vrste Gallus dome
sticus brez kosti, zamrznjeni

Kosi purana brez kosti, zamrznjeni

0408 91 80

Jajca brez lupine, sušena

458,0

0

AR

1602 32 11

Pripravki iz nekuhanih kokoši in petelinov
vrste Gallus domesticus

253,1

10

BR

315,1

0

CL

(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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SKLEPI
SKLEP SVETA
z dne 18. februarja 2014
o imenovanju češkega člana Odbora regij
(2014/101/EU)
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti
člena 305 Pogodbe,
ob upoštevanju predloga češke vlade,

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2015, se za
člana Odbora regij imenuje:
— Tomáš HUDEČEK, Primátor hl. města Prahy.
Člen 2

ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

Svet je 22. decembra 2009 in 18. januarja 2010 sprejel
sklepa 2009/1014/EU (1) in 2010/29/EU (2) o imeno
vanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za
obdobje od 26. januarja 2010 do 25. januarja 2015.
Zaradi konca mandata Bohuslava SVOBODE se je sprostilo
mesto člana Odbora regij –

(1) UL L 348, 29.12.2009, str. 22.
(2) UL L 12, 19.1.2010, str. 11.

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 18. februarja 2014
Za Svet
Predsednik
G. STOURNARAS

EUR-Lex (http://new.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.
Več informacij o Evropski uniji najdete na spletišču http://europa.eu.
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