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UREDBE
UREDBA SVETA (EU) št. 478/2014
z dne 12. maja 2014
o spremembi Uredbe (ES) št. 147/2003 o nekaterih omejitvenih ukrepih v zvezi s Somalijo
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,
ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/231/SZVP z dne 26. aprila 2010 o omejitvenih ukrepih proti Somaliji in razveljavitvi
Skupnega stališča 2009/138/SZVP (1),
ob upoštevanju skupnega predloga Visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske
komisije,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 147/2003 (2) je bila uvedena splošna prepoved zagotavljanja financiranja, finančne
pomoči, tehničnih nasvetov, pomoči ali usposabljanja v zvezi z vojaškimi dejavnostmi kateri koli osebi, subjektu
ali organu v Somaliji.

(2)

Varnostni svet Z N je 5. marca 2014 sprejel Resolucijo Varnostnega sveta ZN (RVSZN) 2142 (2014), s katero je
ponovno potrdil embargo na orožje za Somalijo in do 25. oktobra 2014 podaljšal svojo odločitev, da se embargo
na orožje ne uporablja za dobavo orožja, streliva ali vojaške opreme ali zagotavljanje nasvetov, pomoči ali uspo
sabljanja, namenjenih izključno razvoju varnostnih sil zvezne vlade Somalije, da se zagotovi varnost za prebivalce
Somalije, razen v zvezi z dobavo nekaterih predmetov iz priloge k RVSZN 2111 (2013), ki jih mora vnaprej
odobriti Odbor za sankcije, ustanovljen v skladu z RVSZN 751 (1992).

(3)

RVSZN VSZN 2142 (2014) spreminja zahteve glede priglasitve dobave orožja, streliva ali vojaške opreme ali
zagotavljanja nasvetov, pomoči ali usposabljanja za somalske varnostne sile, kot tudi glede postopka izvzetja v
zvezi z dobavo predmetov iz Priloge k RVSZN 2111 (2013).

(4)

Svet je 12. maja 2014 sprejel Sklep 2014/270/SZVP (3) o spremembi Sklepa 2010/231/SZVP v skladu z RVSZN
2142 (2014). Nekatere od teh sprememb spadajo na področje uporabe Pogodbe, zato je za njihovo izvajanje
potreben regulativni ukrep na ravni Unije, predvsem z namenom zagotovitve, da jih bodo gospodarski subjekti v
vseh državah članicah enotno uporabljali.

(5)

Uredbo (ES) št. 147/2003 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

(1) UL L 105, 27.4.2010, str. 17.
(2) Uredba Sveta (ES) št. 147/2003 z dne 27. januarja 2003 o nekaterih omejitvenih ukrepih v zvezi s Somalijo (UL L 24, 29.1.2003, str. 2).
(3) Sklep Sveta 2014/270/SZVP z dne 12. maja 2014 o spremembi Sklepa Sveta 2010/231/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Somaliji (glej
stran 106 tega Uradnega lista).
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SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Uredba (ES) št. 147/2003 se spremeni:
člen 2a(e) se nadomesti z naslednjim:
„(e) zagotavljanje financiranja, finančne pomoči, tehničnega svetovanja, pomoči ali usposabljanja, povezanega z voja
škimi dejavnostmi, razen v zvezi s predmeti, določenimi v Prilogi III, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
(i) zadevni pristojni organ ugotovi, da je namen takšnega financiranja, finančne pomoči, tehničnega svetovanja,
pomoči ali usposabljanja izključno razvoj varnostnih sil zvezne vlade Somalije, da se zagotovi varnost za
prebivalce Somalije, ter
(ii) zvezna vlada Somalije ali država članica, ki zagotavlja financiranje, finančno pomoč, tehnično svetovanje,
pomoč ali usposabljanje, pošlje odboru, ustanovljenemu na podlagi odstavka 11 RVSZN 751 (1992), uradno
obvestilo v skladu z odstavkoma 3 in 4 RVSZN 2142 (2014) in odstavkom 16 RVSZN 2111 (2013) vsaj
pet dni pred vsakršnim zagotavljanjem takšnega financiranja, finančne pomoči, tehničnega svetovanja,
pomoči ali usposabljanja namenjenih izključno razvoju varnostnih sil zvezne vlade Somalije, da se zagotovi
varnost za prebivalce Somalije;“.
Člen 2
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 12. maja 2014
Za Svet
Predsednica
C. ASHTON
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IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 479/2014
z dne 12. maja 2014
o izvajanju Uredbe (ES) št. 560/2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov zoper
nekatere osebe in subjekte glede na razmere v Slonokoščeni obali
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 560/2005 z dne 12. aprila 2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih
ukrepov zoper nekatere osebe in subjekte glede na razmere v Slonokoščeni obali (1) ter zlasti člena 11a(2) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Svet je 12. aprila 2005 sprejel Uredbo (ES) št. 560/2005.

(2)

Svet je pregledal seznam iz Priloge IA k Uredbi (ES) št. 560/2005 v skladu s členom 11a(6) navedene uredbe.

(3)

Svet je ugotovil, da za eno osebo ni več razlogov, da bi ostala na seznamu iz Priloge IA k Uredbi (ES)
št 560/2005.

(4)

Poleg tega bi bilo treba posodobiti podatke o dveh osebah s seznama iz Priloge IA k Uredbi (ES) št 560/2005.

(5)

Uredbo (ES) št. 560/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Priloga IA k Uredbi (ES) št. 560/2005 se spremeni, kot je določeno v Prilogi 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, 12. maja 2014
Za Svet
Predsednica
C. ASHTON

(1) UL L 95, 14.4.2005, str. 1.
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PRILOGA

Priloga IA k Uredbi (ES) št. 560/2005 se spremeni:
I.

Vnos za naslednjo osebo se nadomesti z naslednjim:
Ime (in morebitni
vzdevki)

4.

Marcel Gossio

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi za uvrstitev na seznam

rojen 18. februarja 1951 v Adja Zanj je bil izdan mednarodni nalog za prijetje.
méju.
Vpleten v nezakonito prilastitev državnih sred
stev ter financiranje in oboroževanje milic.
Številka potnega lista:
08AA14345 (predvidoma potekel Ključna oseba pri financiranju Gbagbojevega
6. oktobra 2013)
klana in milic. Poleg tega je eden od osrednjih
akterjev nezakonite trgovine z orožjem.
Zaradi znatnih sredstev, ki si jih je prilastil, in
poznavanja ilegalnih omrežij za oboroževanje
še vedno predstavlja grožnjo za stabilnost in
varnost Slonokoščene obale.

II. Vnos za naslednjo osebo se preimenuje z naslednjim:
„Justin Koné Katina“ se nadomesti z „Justin Koné Katinan“
III. Vnos za naslednjo osebo se črta:
Oulaï Delafosse
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DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 480/2014
z dne 3. marca 2014
o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo
ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu,
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in
ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (1), zlasti členov 22(7), 37(13), 38(4), 40(4), 41(3), 42(1),
42(6), 61(3), 68(1), 101, 125(8), 125(9), 127(7), 127(8) in 144(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1303/2013 v drugem delu vsebuje splošne določbe, ki se uporabljajo za Evropski sklad za regio
nalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
(EKSRP) in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR), ki zdaj delujejo na podlagi skupnega okvira (v nadalj
njem besedilu: evropski strukturni in investicijski skladi ali skladi ESI). Tretji del navedene uredbe vsebuje splošne
določbe, ki se uporabljajo za ESRR, ESS in Kohezijski sklad, ne pa tudi za EKSRP in ESPR, medtem ko četrti del
vsebuje splošne določbe, ki se uporabljajo za ESRR, ESS, Kohezijski sklad in ESPR, ne pa tudi za EKSRP. Ta uredba
zato vsebuje določbe, ki se uporabljajo za vse sklade ESI, pa tudi določbe, ki se uporabljajo samo za ESRR in
Kohezijski sklad ali pa za ESRR, ESS, Kohezijski sklad in ESPR.

(2)

Določiti je treba podrobna pravila o merilih za določitev stopnje finančnega popravka, ki ga lahko uporabi Komi
sija na podlagi okvira uspešnosti za vsako prednostno nalogo iz programov, ki jih podpirajo skladi ESI.

(3)

Takšni finančni popravki se lahko uporabijo le, če je hkrati izpolnjenih več pogojev. Stopnja finančnega popravka
bi morala biti določena na podlagi pavšalnih stopenj, povezanih s koeficientom, ki se izračuna z upoštevanjem
ravni fizičnega zaključka in finančne absorpcije. Zunanje dejavnike, ki prispevajo k resnemu nedoseganju ciljev iz
okvira uspešnosti, ki jih je treba doseči do leta 2023, in niso dejavniki, ki izključujejo finančni popravek, bi bilo
treba obravnavati za vsak primer posebej in bi lahko utemeljevali nižjo stopnjo popravka, kot bi se sicer uporabila
na podlagi koeficienta.

(4)

V določbah o merilih za določitev stopnje finančnega popravka, ki se uporabi na podlagi okvira uspešnosti, bi
bilo treba posebna sredstva za pobudo za zaposlovanje mladih obravnavati ločeno.

(5)

Določbe o nakupu zemljišč s podporo iz finančnih instrumentov bi bilo treba pojasniti s posebnimi pravili.

(6)

Z vidika skladnega okvira se zahteva, da je kombiniranje nepovratnih sredstev za tehnično pomoč in finančnega
instrumenta v okviru ene same operacije možno le za namene tehnične priprave predvidene naložbe v korist
končnega prejemnika.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 320.
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(7)

Opredeliti bi bilo treba merila za izbiro organov, ki se jim zaupa izvajanje finančnih instrumentov, ter njihovo
vlogo, pristojnost in odgovornosti, da se zagotovi, da imajo ti organi ustrezne zmogljivosti za kar najbolj učinko
vito izvajanje finančnih instrumentov v skladu s cilji in prednostnimi nalogami skladov ESI.

(8)

Za dobro finančno upravljanje finančnih instrumentov, s katerimi se zagotavljajo jamstva, bi morali prispevki iz
programov temeljiti na preudarni predhodni oceni tveganj ob upoštevanju ustreznega multiplikacijskega razmerja.

(9)

Za zagotovitev, da se finančni instrumenti izvajajo v skladu s pravom, ki se uporablja, so potrebne posebne
določbe glede njihovega upravljanja in nadzora, vključno z revizijo.

(10)

Za zagotovitev dobrega finančnega upravljanja prispevkov iz programa, ki se namenijo finančnim instrumentom,
bi moral biti vsak umik takšnih prispevkov ustrezno upoštevan v zadevnih vlogah za plačilo.

(11)

Za zagotovitev, da se upravičene kapitalizirane subvencionirane obrestne mere in subvencionirane provizije za
jamstvo izračunavajo na usklajen način, bi bilo treba določiti posebna pravila za njihov izračun.

(12)

Da bi se spodbudila hitra in učinkovita razpoložljivost sredstev v realnem gospodarstvu in dobro finančno uprav
ljanje, ob tem pa zagotovilo razumno nadomestilo za organe, ki izvajajo finančne instrumente, bi bilo treba dolo
čiti merila za izračun stroškov upravljanja in provizij za upravljanje na podlagi uspešnosti, veljavne pragove ter
pravila za povračilo kapitaliziranih stroškov upravljanja in provizij za upravljanje za instrumente, ki temeljijo na
lastniškem kapitalu, in mikrokredite.

(13)

V skladu z načelom dobrega finančnega upravljanja bi bilo treba pri izračunu javnega prispevka upoštevati
prihodke, ki jih ustvarijo operacije.

(14)

Določiti je treba metodo za izračun diskontiranega neto prihodka operacije, pri čemer se upoštevajo referenčna
obdobja, ki se uporabljajo za sektor posamezne operacije, običajno pričakovana donosnost zadevne vrste naložbe,
uporaba načela „onesnaževalec plača“ ter po potrebi vidiki pravičnosti v povezavi s sorazmerno blaginjo zadevne
države članice ali regije.

(15)

Referenčna obdobja za sektorje bi bilo treba določiti na podlagi zabeleženih in shranjenih zgodovinskih podatkov
za projekte iz programskega obdobja 2007–2013, ki ustvarjajo prihodke.

(16)

Določiti je treba stroške in prihodke, ki se upoštevajo pri izračunu diskontiranih neto prihodkov, ter pogoje za
določitev preostale vrednosti in finančne diskontne stopnje.

(17)

Štiriodstotna diskontna stopnja, ki se predlaga kot okvirna referenčna vrednost, bi morala temeljiti na trenutnem
dolgoročnem donosu mednarodnega portfelja naložb, ki se izračuna kot povprečni triodstotni donos sredstev,
prilagojen navzgor za 1 %, kar predstavlja odstotek, za katerega se je povprečna dolgoročna donosnost državnih
obveznic na območju Unije zmanjšala, odkar je bila določena finančna diskontna stopnja za programsko obdobje
2007–2013.

(18)

V skladu z načelom „onesnaževalec plača“ nosi okoljske stroške onesnaževanja in stroške preventivnih ukrepov
povzročitelj onesnaževanja okolja, sistemi zaračunavanja okoljskih dajatev pa upoštevajo vse stroške okoljskih
storitev, vključno s stroški kapitala, okoljske stroške onesnaževanja in stroške izvedenih preventivnih ukrepov ter
stroške, povezane s pomanjkanjem virov.

(19)

Za zmanjšanje administrativnega bremena bi morali imeti upravičenci možnost, da za izračun posrednih stroškov
uporabijo obstoječe metode in ustrezne stopnje, ki se uporabljajo v okviru drugih politik Unije, če gre za
podobno vrsto operacije in upravičenca.

(20)

Da bi se zagotovila primerljivost operacij, ki jih podpirajo skladi ESI in pri katerih se lahko uporabi pavšalna
stopnja za posredne stroške, ki se že uporablja v okviru drugih politik Unije, ter operacij, ki se financirajo v
okviru teh drugih politik, je treba opredeliti kategorije intervencij in prednostne naložbe ali ukrepe, v katere
spadajo.
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(21)

Določiti bi bilo treba metodologijo za izvedbo pregleda kakovosti velikih projektov. Pregled kakovosti, ki ga opra
vijo neodvisni strokovnjaki, je nujen, kadar država članica Komisiji predloži veliki projekt na podlagi postopka
priglasitve v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013.

(22)

Če država članica uporabi postopek priglasitve, bi se morala odločiti, ali naj veliki projekt ocenijo neodvisni stro
kovnjaki ob tehnični podpori Komisije ali, v soglasju s Komisijo, drugi neodvisni strokovnjaki.

(23)

Zmogljivost, kompetentnost in nepristranskost neodvisnih strokovnjakov, ki izvedejo pregled kakovosti velikega
projekta, so med glavnimi dejavniki za kakovost in zanesljivost rezultata pregleda. Zato bi bilo treba v zvezi z
neodvisnimi strokovnjaki določiti nekatere zahteve, s katerimi bi se zagotovilo, da je njihovo delo pri pregledu
kakovosti zanesljivo in kakovostno. Te zahteve bi morali izpolnjevati vsi neodvisni strokovnjaki, ne glede na to,
ali se njihovo delo podpira s tehnično pomočjo na pobudo Komisije ali pa ga podpira država članica. Država
članica bi morala biti tista, ki preveri, da neodvisni strokovnjaki izpolnjujejo zahteve, preden Komisijo zaprosi za
soglasje glede izbire neodvisnih strokovnjakov.

(24)

Ker se lahko Komisiji s postopkom priglasitve predložijo samo veliki projekti, ki so jih neodvisni zunanji strokov
njaki ocenili pozitivno, je treba v ta namen določiti jasna merila. Poleg tega je treba določiti faze postopka
pregleda in parametre za oceno kakovosti, ki se bodo uporabljali med pregledom, da bodo pregledi kakovosti vseh
velikih projektov temeljili na istem metodološkem pristopu in se izvajali na način, ki prispeva k boljši kakovosti
velikih projektov, za katere se opravi tak pregled.

(25)

Organ upravljanja mora v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 uvesti sistem za beleženje in hrambo podatkov v
računalniški obliki o vsaki operaciji, potrebnih za spremljanje, vrednotenje, finančno upravljanje, preverjanje in
revizijo, vključno s podatki o posameznih udeležencih. Zato je treba določiti seznam s podatki, ki se v tem
sistemu beležijo in hranijo.

(26)

Nekateri podatki so relevantni samo za določene vrste operacij ali za določene sklade ESI, zato bi bilo treba
področje uporabe zahtev v zvezi s podatki podrobneje opredeliti. Uredba (EU) št. 1303/2013 in Uredba (EU)
št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (1) določata posebne zahteve za beleženje in hrambo podatkov o
posameznih udeležencih operacij, sofinanciranih iz ESS, ki jih je treba upoštevati.

(27)

Seznam podatkov bi moral upoštevati zahteve glede poročanja iz Uredbe (EU) št. 1303/2013 in uredb za posa
mezne sklade, da bodo podatki, ki so potrebni za finančno upravljanje in spremljanje, vključno s podatki za
pripravo vlog za plačilo, računovodskih izkazov ter poročil o izvajanju, za vsako operacijo na voljo v takšni
obliki, da jih bo mogoče brez težav agregirati in uskladiti. Pri tem seznamu bi bilo treba upoštevati, da so za učin
kovito finančno upravljanje operacij in izpolnitev zahteve glede objave osnovnih informacij o operacijah potrebni
nekateri temeljni podatki o operacijah v elektronski obliki. Za učinkovito načrtovanje in izvedbo preverjanj ter
revizijskega dela so potrebni tudi nekateri drugi podatki.

(28)

Seznam podatkov, ki jih je treba beležiti in hraniti, ne bi smel posegati v tehnične značilnosti ali strukturo raču
nalniških sistemov, ki jih uvedejo organi upravljanja, niti vnaprej določati formata zabeleženih in hranjenih
podatkov, če niso v tej uredbi izrecno navedeni. Prav tako ne bi smel vplivati na načine vnašanja ali generiranja
podatkov znotraj sistema; v nekaterih primerih bo za podatke s seznama lahko potreben vnos več vrednosti.
Vendar pa je treba določiti nekatera pravila glede značaja teh podatkov, da bo organ upravljanja lahko izpolnjeval
svoje obveznosti glede spremljanja, vrednotenja, finančnega upravljanja, preverjanja in revizije, tudi kadar se v ta
namen zahteva obdelava podatkov o posameznih udeležencih.

(29)

Da bi se izdatki v okviru operativnih programov lahko preverjali in revidirali, je treba določiti merila, ki jih mora
izpolnjevati revizijska sled, da se lahko šteje za ustrezno.

(30)

V zvezi z revizijskim delom, ki se opravlja v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013, je treba določiti, da bi morale
Komisija in države članice preprečiti vsakršno nedovoljeno razkritje osebnih podatkov ali dostop do njih ter opre
deliti namene, za katere lahko Komisija in države članice takšne podatke obdelujejo.

(1) Uredba (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi
Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 470).
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(31)

Za izvajanje revizij operacij je pristojen revizijski organ. Da bi bila obseg in učinkovitost takšnih revizij ustrezna
in da bi se revizije v vseh državah članicah izvajale po enakih standardih, je treba določiti pogoje, ki bi jih morale
te revizije izpolnjevati.

(32)

Podrobno je treba določiti podlago za izbiro operacij, ki bodo revidirane, revizijski organ pa bi jo moral upošte
vati pri določitvi ali odobritvi metode vzorčenja, vključno z določitvijo vzorčne enote, nekaterih tehničnih meril,
ki se bodo uporabljala za vzorec, ter po potrebi dejavnikov, ki se bodo upoštevali pri dodatnih vzorcih.

(33)

Revizijski organ bi moral pripraviti revizijsko mnenje, ki zajema računovodske izkaze iz Uredbe (EU)
št. 1303/2013. Za zagotovitev, da sta obseg in vsebina revizij računovodskih izkazov ustrezna in da se revizije v
vseh državah članicah izvajajo po enakih standardih, je treba določiti pogoje, ki bi jih morale te revizije izpolnje
vati.

(34)

Za zagotovitev pravne varnosti in enake obravnave vseh držav članic pri izvedbi finančnih popravkov ob spošto
vanju načela sorazmernosti je treba določiti merila za ugotavljanje resnih pomanjkljivosti v uspešnem delovanju
sistemov upravljanja in nadzora, skupaj z opredelitvijo glavnih vrst takšnih pomanjkljivosti, merila za določitev
stopnje finančnega popravka, ki se uporabi, in merila za uporabo pavšalnih stopenj ali ekstrapoliranih finančnih
popravkov.

(35)

Da bi se omogočila takojšnja uporaba ukrepov iz te uredbe, bi morala uredba začeti veljati dan po objavi v
Uradnem listu Evropske unije –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I
SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1
Predmet urejanja
Ta uredba vsebuje naslednje določbe, ki dopolnjujejo Uredbo (EU) št. 1303/2013:
(a) določbe, ki dopolnjujejo drugi del navedene uredbe v zvezi z ESRR, ESS, Kohezijskim skladom, EKSRP in ESPR
(v nadaljnjem besedilu: skladi ESI) glede:
(i)

meril za določitev stopnje finančnega popravka, ki se uporabi na podlagi okvira uspešnosti;

(ii) pravil o finančnih instrumentih v zvezi z:
— dodatnimi posebnimi pravili glede nakupa zemljišč ter kombiniranja tehnične pomoči in finančnih instru
mentov,
— dodatnimi posebnimi pravili glede vloge, obveznosti in odgovornosti organov, ki izvajajo finančne instru
mente, z njimi povezanih meril za izbiro in produktov, ki se lahko zagotovijo s finančnimi instrumenti,
— pravili glede upravljanja in nadzora nekaterih finančnih instrumentov, vključno s pregledi, ki jih opravljata
organ upravljanja in revizijski organ, ureditvami glede vodenja dokazil, elementi, ki jih dokazila podpirajo,
ter ureditvami upravljanja, nadzora in revizije,
— pravili glede ustavitve plačil finančnim instrumentom ter za posledične prilagoditve vlog za plačilo,
— posebnimi pravili glede vzpostavitve sistema kapitalizacije letnih obrokov za subvencionirane obrestne mere
in subvencionirane provizije za jamstvo,
— posebnimi pravili glede meril za izračun stroškov upravljanja in provizij za upravljanje na podlagi uspešnosti
in veljavnih pragov ter pravili za povračilo kapitaliziranih stroškov upravljanja in provizij za upravljanje za
instrumente, ki temeljijo na lastniškem kapitalu, in mikrokredite;
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(iii) metode za izračun diskontiranega neto prihodka operacij, ki ustvarjajo neto prihodek po zaključku;
(iv) pavšalne stopnje za posredne stroške in s tem povezanih metod, ki se že uporabljajo v okviru drugih politik
Unije;
(b) določbe, ki dopolnjujejo tretji del navedene uredbe v zvezi z ESRR in Kohezijskim skladom glede metodologije, ki se
uporabi pri pregledu kakovosti velikih projektov;
(c) določbe, ki dopolnjujejo četrti del navedene uredbe v zvezi z ESRR, ESS, Kohezijskim skladom in ESPR glede:
(i)

pravil o informacijah v zvezi s podatki, ki se beležijo in hranijo v računalniški obliki v okviru sistema sprem
ljanja, ki ga vzpostavi organ upravljanja;

(ii) podrobnih minimalnih zahtev za revizijsko sled v zvezi z vodenjem računovodskih evidenc ter hrambo dokazil
na ravni organa za potrjevanje, organa upravljanja, posredniških organov in upravičencev;
(iii) področja uporabe in vsebine revizij operacij in računovodskih izkazov ter metodologije za izbiro vzorca
operacij;
(iv) podrobnih pravil o uporabi podatkov, zbranih med revizijami, ki jih izvedejo uradniki ali pooblaščeni predstav
niki Komisije;
(v) podrobnih pravil o merilih za ugotavljanje resnih pomanjkljivosti v uspešnem delovanju sistemov upravljanja in
nadzora, vključno z glavnimi vrstami takšnih pomanjkljivosti, ter o merilih za določitev stopnje finančnega
popravka, ki se uporabi, in merilih za uporabo pavšalnih stopenj ali ekstrapoliranih finančnih popravkov.

POGLAVJE II
DOLOČBE, KI DOPOLNJUJEJO DRUGI DEL UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013 V ZVEZI S SKLADI ESI
ODDELEK I

Merila za določitev stopnje finančnega popravka, ki se uporabi na podlagi okvira uspešnosti
(četrti pododstavek člena 22(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Člen 2
Določitev stopnje finančnega popravka
(četrti pododstavek člena 22(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
1.
Stopnja finančnega popravka, ki ga Komisija uporabi v skladu s členom 22(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013, je
pavšalna stopnja, določena na podlagi razmerja med povprečjem končnih stopenj realizacije za vse kazalnike učinka in
ključne faze izvajanja iz okvira uspešnosti ter končno stopnjo realizacije za finančni kazalnik iz navedenega okvira uspeš
nosti (t. i. koeficient realizacije/absorpcije).
2.

Koeficient realizacije/absorpcije se izračuna na naslednji način:

(a) končna dosežena vrednost vsakega kazalnika učinka in ključne faze izvajanja iz okvira uspešnosti v zvezi s posa
mezno prednostno nalogo se deli z ustrezno ciljno vrednostjo, rezultat pa je končna stopnja realizacije, izražena v
odstotku cilja;
(b) določi se povprečje končnih stopenj realizacije za vse kazalnike učinka in ključne faze izvajanja, izbrane za okvir
uspešnosti v zvezi s posamezno prednostno nalogo. V ta namen se končna stopnja realizacije, ki je višja od 100 %,
zaokroži na 100 %;

L 138/10

SL

Uradni list Evropske unije

13.5.2014

(c) končna dosežena vrednost za finančni kazalnik, izbran za okvir uspešnosti v zvezi s posamezno prednostno nalogo,
se deli z ustrezno ciljno vrednostjo, rezultat pa je končna stopnja realizacije, izražena v odstotku cilja. V ta namen se
končna stopnja realizacije, ki je višja od 100 %, zaokroži na 100 %;
(d) povprečje končnih stopenj realizacije za vse kazalnike učinka in ključne faze izvajanja, izbrane za okvir uspešnosti v
zvezi s posamezno prednostno nalogo, se deli s končno stopnjo realizacije za finančni kazalnik, izbran za okvir
uspešnosti v zvezi s posamezno prednostno nalogo.
3.
Če se prednostna naloga navezuje na več kot en sklad ESI ali več kot eno kategorijo regije, se koeficient realizacije/
absorpcije izračuna za vsak sklad ESI in/ali vsako kategorijo regije posebej.

Člen 3
Stopnja finančnega popravka
(četrti pododstavek člena 22(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
1.

Stopnja finančnega popravka se določi na naslednji način:

(a) za koeficient realizacije/absorpcije, nižji od 65 %, vendar ne nižji od 60 %, se uporabi 5-odstotna pavšalna stopnja;
(b) za koeficient realizacije/absorpcije, nižji od 60 %, vendar ne nižji od 50 %, se uporabi 10-odstotna pavšalna stopnja;
(c) za koeficient realizacije/absorpcije, nižji od 50 %, se uporabi 25-odstotna pavšalna stopnja.
2.
Pavšalna stopnja se uporabi za prispevek iz sklada ESI na podlagi izdatkov, ki jih v okviru zadevne prednostne
naloge, ki izpolnjuje pogoje iz prvega pododstavka člena 22(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013, prijavi država članica, po
tem, ko so že bili uporabljeni morebitni drugi finančni popravki.
Za prednostne naloge, ki se navezujejo na več kot en sklad ESI ali na več kot eno kategorijo regije, se pavšalna stopnja
uporabi za vsak sklad ESI in/ali vsako kategorijo regije.
3.
Zunanji dejavniki, ki prispevajo k resnemu nedoseganju ciljev, razen tistih iz tretjega pododstavka člena 22(7)
Uredbe (EU) št. 1303/2013, se obravnavajo za vsak primer posebej. Pavšalni popravek iz odstavka 1 se lahko zmanjša
za do 50 %, pri čemer se upošteva, v kolikšnem obsegu ti dejavniki prispevajo k resnemu nedoseganju ciljev.
4.

Če je uporaba pavšalne stopnje, določene na podlagi odstavka 1, nesorazmerna, se višina popravka zmanjša.

ODDELEK II

Finančni instrumenti
Člen 4
Posebna pravila o nakupu zemljišč
(Člen 37(13) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
1.
Finančni instrumenti, ki se financirajo iz ESRR, Kohezijskega sklada in EKSRP, lahko podpirajo naložbe, ki vključu
jejo nakup nepozidanega in pozidanega zemljišča, za znesek, ki ne presega 10 % prispevka iz programa, plačanega konč
nemu prejemniku. Pri jamstvih se ta odstotek uporabi za znesek posojila ali drugih instrumentov delitve tveganja.
2.
Kadar se s finančnimi instrumenti zagotavlja podpora končnim prejemnikom v zvezi z naložbami v infrastrukturo
s ciljem, da se podprejo dejavnosti urbanega razvoja in urbane regeneracije, je prag iz odstavka 1 določen na 20 %.
3.
V izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih lahko organ upravljanja pri operacijah v zvezi z ohranjanjem okolja
odstopa od pragov iz odstavkov 1 in 2.
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Člen 5
Kombinacija tehnične pomoči in finančnih instrumentov
(Člen 37(13) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Nepovratna sredstva za tehnično pomoč je mogoče na podlagi člena 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 kombinirati s
finančnimi instrumenti v okviru ene same operacije samo za namen tehnične priprave predvidene naložbe v korist konč
nega prejemnika, ki bo podprt s to operacijo.

Člen 6
Posebna pravila glede vloge, obveznosti in odgovornosti organov, ki izvajajo finančne instrumente
(tretji pododstavek člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
1.
Organi, ki izvajajo finančne instrumente, opravljajo svoje dolžnosti v skladu s pravom, ki se uporablja, ter ravnajo
s strokovno odgovornostjo, učinkovitostjo, preglednostjo in skrbnostjo, ki se pričakuje od strokovnega subjekta z izkuš
njami pri izvajanju finančnih instrumentov. Zagotovijo, da:
(a) se pri izbiri končnih prejemnikov podpore iz finančnih instrumentov ustrezno upoštevata narava finančnega instru
menta in potencialna ekonomska vzdržnost naložbenih projektov, ki bodo financirani. Izbira temelji na preglednih in
objektivnih merilih ter ne povzroča navzkrižja interesov;
(b) se končne prejemnike v skladu z zahtevami iz člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 za ESRR, ESS in Kohezijski
sklad, člena 66(1)(c)(i) Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (1) za EKSRP in v skladu z
bodočim pravnim aktom Unije o določitvi pogojev za finančno podporo za pomorsko in ribiško politiko za
programsko obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: uredba o ESPR) obvesti o možnosti financiranja v okviru
programov, ki jih sofinancirajo skladi ESI;
(c) je s finančnimi instrumenti zagotovljena podpora sorazmerna in ima kar najmanjši učinek izkrivljanja za konku
renco;
(d) je preferenčno plačilo zasebnim vlagateljem ali javnim vlagateljem, ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospo
darstvu, določeno v členu 37(2)(c) in členu 44(1)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013, sorazmerno s tveganji, ki jih ti
vlagatelji nosijo, in omejeno na potrebni minimum, da se takšni vlagatelji privabijo, kar se zagotovi z ustreznimi
pogoji in postopkovnimi jamstvi.
2.
Ker neposredna finančna odgovornost organa upravljanja v razmerju do organov, ki izvajajo finančne instrumente,
ali končnih prejemnikov, pa tudi njegova odgovornost glede morebitnih drugih dolgov ali obveznosti iz naslova finanč
nega instrumenta, ne sme presegati zneska, ki ga je organ upravljanja odobril za finančni instrument v skladu z ustre
znim sporazumom o financiranju, organi, ki izvajajo finančne instrumente, zagotovijo, da zoper organ upravljanja ni
mogoče uveljavljati zahtevkov nad zneskom, ki ga je odobril za finančni instrument.
3.
Organi, ki izvajajo finančne instrumente, so odgovorni za povračilo prispevkov iz programa, na katere so vplivale
nepravilnosti, skupaj z obrestmi in drugimi dobički, ki jih ustvarijo ti prispevki.
Vendar pa organi, ki izvajajo finančne instrumente, niso odgovorni za povračilo zneskov iz prvega pododstavka, če za
posamezno nepravilnost dokažejo, da so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:
(a) nepravilnost je nastala na ravni končnih prejemnikov oz. pri skladu skladov na ravni finančnih posrednikov ali
končnih prejemnikov;
(b) organi, ki izvajajo finančne instrumente, so izpolnili zahteve iz odstavka 1 tega člena v zvezi s prispevki iz programa,
na katere je vplivala nepravilnost;
(c) zneskov, na katere je vplivala nepravilnost, ni bilo mogoče izterjati, čeprav so organi, ki izvajajo finančne instru
mente, s primerno skrbnostjo izčrpali vsa pravna sredstva in pogodbene ukrepe, ki so jim na voljo.
(1) Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487).
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Člen 7
Merila za izbiro organov, ki izvajajo finančne instrumente
(tretji pododstavek člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
1.
Organ upravljanja se pri izbiri organa iz člena 38(4)(a) ter člena 38(4)(b)(ii) in (b)(iii) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki
bo izvajal finančni instrument, prepriča, da zadevni organ izpolnjuje naslednje minimalne zahteve:
(a) pooblastilo po pravu Unije in nacionalnem pravu za izvajanje zadevnih nalog;
(b) primerna ekonomska in finančna vzdržnost;
(c) primerna zmogljivost za izvajanje finančnega instrumenta, vključno z organizacijsko strukturo in upravljavskim
okvirom, ki organu upravljanja ponuja potrebno zagotovilo;
(d) obstoj uspešnega in učinkovitega sistema notranjega nadzora;
(e) uporaba računovodskega sistema, ki pravočasno zagotavlja točne, popolne in zanesljive informacije;
(f) pristanek na revizijo s strani revizijskih organov države članice, Komisije in Evropskega računskega sodišča.
2.
Organ upravljanja pri izbiri organa iz odstavka 1 ustrezno upošteva naravo finančnega instrumenta, ki se bo
izvajal, izkušnje zadevnega organa pri izvajanju podobnih finančnih instrumentov, strokovno znanje in izkušnje predla
ganih članov ekipe ter operativno in finančno zmogljivost zadevnega organa. Izbira temelji na preglednih in objektivnih
merilih ter ne povzroča navzkrižja interesov. Uporabijo se vsaj naslednja merila za izbiro:
(a) zanesljivost in verodostojnost metodologije za opredelitev in oceno finančnih posrednikov oziroma končnih prejem
nikov;
(b) raven stroškov upravljanja in provizij za upravljanje, povezanih z izvajanjem finančnega instrumenta, ter predlagana
metodologija za njihov izračun;
(c) pogoji v zvezi s podporo, ki se zagotavlja končnim prejemnikom, vključno z oblikovanjem cen;
(d) sposobnost mobilizacije dodatnih sredstev za naložbe v korist končnih prejemnikov poleg prispevkov programa;
(e) dokazana dodatna dejavnost v primerjavi z obstoječo dejavnostjo;
(f) če organ, ki izvaja finančni instrument, temu instrumentu nameni lastna finančna sredstva ali nosi del tveganja, pred
lagani ukrepi za usklajevanje interesov in omejitev mogočega navzkrižja interesov.
3.
Če organ, ki izvaja sklad skladov, vključno z EIB, za izvajanje nalog pooblasti finančnega posrednika, zagotovi, da
so v zvezi s tem finančnim posrednikom izpolnjeni zahteve in merila iz odstavkov 1 in 2.

Člen 8
Posebna pravila o jamstvih, ki se zagotovijo prek finančnih instrumentov
(tretji pododstavek člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Če se s finančnimi instrumenti zagotovijo jamstva, morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:
(a) doseženo je ustrezno multiplikacijsko razmerje med zneskom prispevka iz programa, določenega za kritje pričako
vanih in nepričakovanih izgub iz naslova novih posojil ali drugih instrumentov delitve tveganja, ki jih bodo krila
jamstva, ter vrednostjo ustreznih izplačanih novih posojil ali drugih instrumentov delitve tveganja;
(b) multiplikacijsko razmerje je določeno na podlagi preudarne predhodne ocene tveganj za posamezni ponujeni
jamstveni produkt, pri čemer se upoštevajo posebni tržni pogoji, naložbena strategija finančnega instrumenta ter
načeli gospodarnosti in učinkovitosti. Predhodna ocena tveganj se lahko ponovno pregleda, če to utemeljuje razvoj
tržnih pogojev;
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(c) navedena predhodna ocena tveganj se upošteva pri prispevku iz programa, ki se nameni za morebitna izplačila
jamstev;
(d) če finančni posrednik ali subjekt, ki ima koristi od jamstev, končnim prejemnikom ni izplačal načrtovanega zneska
novih posojil ali drugih instrumentov delitve tveganj, se upravičeni izdatki sorazmerno zmanjšajo.

Člen 9
Upravljanje in nadzor finančnih instrumentov, oblikovanih na nacionalni, regionalni, transnacionalni ali
čezmejni ravni
(Člen 40(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
1.
Pri operacijah, ki v skladu s členom 38(1)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013 vključujejo podporo iz programov za
finančne instrumente, oblikovane na nacionalni, regionalni, transnacionalni ali čezmejni ravni, organ upravljanja poskrbi,
da:
(a) je operacija med ocenjevanjem in izbiro operacije kot tudi med oblikovanjem in izvajanjem finančnega instrumenta
skladna s pravom, ki se uporablja, zadevnim programom in zadevnim sporazumom o financiranju;
(b) sporazumi o financiranju vsebujejo določbe o zahtevah glede revizije in o revizijski sledi v skladu s točko 1(e)
Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1303/2013;
(c) se preverjanja upravljanja izvajajo v celotnem programskem obdobju ter med oblikovanjem in izvajanjem finančnih
instrumentov v skladu s členom 125(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede ESRR, ESS, Kohezijskega sklada in ESPR ter
v skladu s členom 58(1) in (2) Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede EKSRP;
(d) dokazila o izdatkih, ki se prijavijo kot upravičeni:
(i) v zvezi s posamezno operacijo hrani organ upravljanja, finančni posrednik ali, če se finančni instrument izvaja
prek sklada skladov, organ, ki izvaja sklad skladov, da se zagotovijo dokazi o namenski rabi sredstev in spošto
vanju prava, ki se uporablja, ter izpolnjevanju meril in pogojev za financiranje v okviru ustreznih programov;
(ii) so na voljo, da se lahko preverita zakonitost in pravilnost izdatkov, prijavljenih Komisiji;
(e) dokazila, ki omogočajo preverjanje spoštovanja prava Unije in nacionalnega prava ter izpolnjevanja pogojev za finan
ciranje vključujejo vsaj:
(i)

dokumentacijo v zvezi z oblikovanjem finančnega instrumenta;

(ii)

dokumentacijo, iz katere so razvidni zneski prispevkov v finančni instrument iz vsakega programa in v okviru
vsake prednostne osi, upravičeni izdatki v okviru programov, obresti in drugi dobički, ki jih ustvarja podpora
iz skladov ESI v skladu s členom 43 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ter ponovna uporaba virov, ki se lahko pripi
šejo skladom ESI v skladu s členom 44 navedene uredbe;

(iii) dokumentacijo o načinu delovanja finančnega instrumenta, vključno v zvezi s spremljanjem, poročanjem in
preverjanji;
(iv)

dokumentacijo, ki dokazuje skladnost s členi 43, 44 in 45 Uredbe (EU) št. 1303/2013;

(v)

dokumentacijo v zvezi z izstopi prispevkov programa ter likvidacijo finančnega instrumenta;

(vi)

dokumentacijo v zvezi s stroški upravljanja in provizijami za upravljanje;

(vii) obrazce vlog ali enakovredne dokumente, ki jih skupaj z dokazili predložijo končni prejemniki, vključno s
poslovnimi načrti in, če je ustrezno, zaključnimi računi iz prejšnjih let;
(viii) kontrolne sezname in poročila organov, ki izvajajo finančni instrument, če so na voljo;
(ix)

izjave, predložene v zvezi s pomočjo de minimis, če je to ustrezno;

(x)

podpisane sporazume v zvezi s podporo, ki se zagotavlja prek finančnega instrumenta, vključno z lastniškim
kapitalom, posojili, jamstvi ali drugimi oblikami naložb v korist končnih prejemnikov;
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dokazila o namenski porabi podpore, zagotovljene prek finančnega instrumenta;

(xii) evidenco o gibanjih kapitala med organom upravljanja in finančnim instrumentom ter v okviru finančnega
instrumenta na vseh ravneh do končnih prejemnikov, in pri jamstvih dokazilo, da so bila posojila izplačana;
(xiii) ločene evidence ali računovodske kode za plačane prispevke iz programa ali jamstva, ki se s finančnim instru
mentom odobrijo v korist končnega prejemnika.
2.
Pri operacijah, ki vključujejo podporo iz programov za finančne instrumente v okviru ESRR, ESS, Kohezijskega
sklada in ESPR, revizijski organi zagotovijo, da so finančni instrumenti predmet revizije v celotnem programskem
obdobju vse do zaključka, tako v okviru revizij sistemov kot v okviru revizij operacij v skladu s členom 127(1) Uredbe
(EU) št. 1303/2013.
Pri operacijah, ki vključujejo podporo iz programov za finančne instrumente v okviru EKSRP, revizijski organi zagoto
vijo, da so finančni instrumenti predmet revizije v celotnem programskem obdobju vse do zaključka, tako v okviru
revizij sistemov kot v okviru revizij operacij v skladu s členom 59 Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta (1).
3.

Kadar finančne instrumente izvaja EIB v skladu s členom 38(4)(b)(i) Uredbe (EU) št. 1303/2013:

(a) organ upravljanja pooblasti podjetje, ki deluje v skladu s splošnim okvirom, kot ga določi Komisija, da v zvezi z
operacijo izvede preverjanja na kraju samem v smislu člena 125(5)(b) Uredbe (EU) št. 2013/2013;
(b) revizijski organ pooblasti podjetje, ki deluje v skladu s splošnim okvirom, kot ga določi Komisija, za izvajanje revizij
operacije.
Revizijski organ pripravi revizijsko mnenje na podlagi informacij, ki mu jih zagotovi pooblaščeno podjetje.
4.
Če Komisija ne določi splošnega okvira iz odstavka 3, ji organ upravljanja v predhodno odobritev predloži metodo
logijo, ki jo predlaga za izvajanje preverjanj na kraju samem, revizijski organ pa metodologijo za izvajanje revizij.

Člen 10
Pravila o ustavitvi plačil finančnim instrumentom ter posledične prilagoditve vlog za plačilo
(Člen 41(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Države članice in organi upravljanja lahko prispevke iz programov, namenjene finančnim instrumentom iz točke (a) čle
na 38(1) in finančnim instrumentom iz točke (b) člena 38(1), ki se izvajajo v skladu s točkama (a) in (b) člena 38(4)
Uredbe (EU) št. 1303/2013, ustavijo le, če prispevki še niso bili vključeni v vlogo za plačilo v skladu s členom 41 nave
dene uredbe. Vendar pa se prispevki za finančne instrumente, ki se podpirajo iz ESRR, ESS, Kohezijskega sklada in ESPR,
lahko umaknejo tudi, če se naslednja vloga za plačilo spremeni tako, da se ustrezni izdatki umaknejo ali nadomestijo.

Člen 11
Sistem kapitalizacije letnih obrokov za subvencionirane obrestne mere in subvencionirane provizije za jamstvo
(tretji pododstavek člena 42(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
1.
Kapitalizirane subvencionirane obrestne mere in subvencionirane provizije za jamstvo iz člena 42(1)(c) Uredbe (EU)
št. 1303/2013 se izračunajo ob koncu obdobja upravičenosti kot vsota diskontiranih plačilnih obveznosti za namene in
obdobja, določena v navedenem členu, in v skladu z zadevnimi sporazumi o financiranju.
(1) Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne
kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005
in (ES) št. 485/2008 (UL L 347, 20.12.2013, str. 549).
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2.
Vsa sredstva, ki so na depozitnem računu po izteku obdobja iz člena 42(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 ali, zaradi
nepričakovane likvidacije finančnega instrumenta, pred iztekom tega obdobja, se porabijo v skladu s členom 45 nave
dene uredbe.

Člen 12
Merila za izračun stroškov upravljanja in pristojbin za upravljanje na podlagi uspešnosti
(Člen 42(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
1.
Organ upravljanja izračuna stroške upravljanja in provizije za upravljanje, ki se lahko prijavijo kot upravičeni
izdatki v skladu s členom 42(1)(d) Uredbe (EU) št. 1303/2013, na osnovi naslednjih meril, ki temeljijo na uspešnosti, v
skladu s členom 42(5) navedene uredbe:
(a) izplačila prispevkov programa iz skladov ESI;
(b) sredstva, vrnjena iz naslova naložb ali zaradi sprostitve sredstev, odobrenih za pogodbe o jamstvih;
(c) kakovost ukrepov, ki spremljajo naložbo ter se izvedejo pred odločitvijo o naložbi in po njej, da se poveča njen
učinek, ter
(d) prispevek finančnega instrumenta k ciljem in rezultatom programa.
2.
Organ upravljanja obvesti odbor za spremljanje, ustanovljen na podlagi člena 47 Uredbe (EU) št. 1303/2013, o
določbah v zvezi z izračunom na podlagi uspešnosti za nastale stroške upravljanja ali provizije za upravljanje finančnega
instrumenta. Odbor za spremljanje je letno obveščen o stroških upravljanja in provizijah za upravljanje, ki so bili
dejansko plačani v predhodnem koledarskem letu.

Člen 13
Pragovi za stroške upravljanja in provizije za upravljanje
(Člen 42(5) in (6) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
1.
Stroški upravljanja in provizije za upravljanje, ki jih organ, ki izvaja sklad skladov, lahko prijavi kot upravičene
izdatke v skladu s členom 42(1)(d) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ne presegajo seštevka:
(a) v prvih 12 mesecih po podpisu sporazuma o financiranju: 3 % prispevkov iz programa, plačanih v sklad skladov, v
naslednjih 12 mesecih 1 %, vsako nadaljnje leto pa 0,5 %, izračunano po načelu časovne porazdelitve od datuma
dejanskega plačila v sklad skladov do izteka obdobja upravičenosti, vračila organu upravljanja ali datuma likvidacije,
pri čemer se upošteva zgodnejši datum, in
(b) letno 0,5 % prispevkov iz programa, plačanih iz sklada skladov finančnim posrednikom, izračunano po načelu
časovne porazdelitve od datuma dejanskega plačila iz sklada skladov do vračila vanj, izteka obdobja upravičenosti ali
datuma likvidacije, pri čemer se upošteva zgodnejši datum.
2.
Stroški upravljanja in provizije za upravljanje, ki jih organi, ki izvajajo finančne instrumente za zagotavljanje lastni
škega kapitala, posojil, jamstev in mikrokreditov, tudi v kombinaciji z nepovratnimi sredstvi, subvencioniranimi obrest
nimi merami ali subvencioniranimi provizijami za jamstvo v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013, lahko
prijavijo kot upravičene izdatke v skladu s členom 42(1)(d) navedene uredbe, ne presegajo seštevka:
(a) osnovnega nadomestila, ki se izračuna na naslednji način:
(i) za finančni instrument, ki zagotavlja lastniški kapital, prvih 24 mesecev po podpisu sporazuma o financiranju
letno 2,5 % prispevkov iz programa, odobrenih za finančni instrument na podlagi zadevnega sporazuma o finan
ciranju, nato pa letno 1 %, izračunano po načelu časovne porazdelitve od datuma podpisa zadevnega sporazuma
o financiranju do izteka obdobja upravičenosti, vračila prispevkov organu upravljanja ali skladu skladov ali
datuma likvidacije, pri čemer se upošteva zgodnejši datum;;
(ii) za finančni instrument v vseh drugih primerih letno 0,5 % prispevkov iz programa, plačanih finančnemu instru
mentu, izračunano po načelu časovne porazdelitve od trenutka dejanskega plačila finančnemu instrumentu do
izteka obdobja upravičenosti, vračila organu upravljanja ali skladu skladov ali datuma likvidacije, pri čemer se
upošteva zgodnejši datum, in
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(b) nadomestila, ki temelji na uspešnosti in se izračuna na naslednji način:
(i)

za finančni instrument, ki zagotavlja lastniški kapital: letno 2,5 % prispevkov iz programa, ki se v smislu čle
na 42(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013 plačajo končnim prejemnikom v obliki lastniškega kapitala, in reinvesti
ranih sredstev, ki se lahko pripišejo prispevkom iz programa, ki še morajo biti vrnjeni finančnemu instrumentu,
izračunano po načelu časovne porazdelitve od datuma plačila končnemu prejemniku do vračila naložbe,
zaključka postopka izterjave v primeru odpisa ali do izteka obdobja upravičenosti, pri čemer se upošteva zgod
nejši datum;

(ii) za finančni instrument, ki zagotavlja posojila: letno 1 % prispevkov iz programa, ki se v smislu člena 42(1)(a)
Uredbe (EU) št. 1303/2013 plačajo končnim prejemnikom v obliki posojil, in reinvestiranih sredstev, ki se lahko
pripišejo prispevkom iz programa, ki še morajo biti vrnjeni finančnemu instrumentu, izračunano po načelu
časovne porazdelitve od datuma plačila končnemu prejemniku do vračila naložbe, zaključka postopka izterjave
v primeru neodplačevanja ali izteka obdobja upravičenosti, pri čemer se upošteva zgodnejši datum;
(iii) za finančni instrument, ki zagotavlja jamstva: letno 1,5 % prispevkov iz programa, ki so v smislu člena 42(1)(b)
Uredbe (EU) št. 1303/2013 odobreni za tekoče pogodbe o jamstvu, in iz ponovno uporabljenih sredstev, ki se
lahko pripišejo prispevkom iz programa, izračunano po načelu časovne porazdelitve od datuma odobritve sred
stev do izteka pogodbe o jamstvu, zaključka postopka izterjave v primeru neodplačevanja ali izteka obdobja
upravičenosti, pri čemer se upošteva zgodnejši datum;
(iv) za finančni instrument, ki zagotavlja mikrokredite: letno 1,5 % prispevkov iz programa, ki se v smislu
člena 42(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013 plačajo končnim prejemnikom v obliki mikrokreditov, in reinvesti
ranih sredstev, ki se lahko pripišejo prispevkom iz programa, ki še morajo biti vrnjeni finančnemu instrumentu,
izračunano po načelu časovne porazdelitve od datuma plačila končnemu prejemniku do vračila naložbe,
zaključka postopka izterjave v primeru neodplačevanja ali izteka obdobja upravičenosti, pri čemer se upošteva
zgodnejši datum;
(v) za finančni instrument, ki zagotavlja nepovratna sredstva, subvencionirane obrestne mere ali subvencionirane
provizije za jamstvo v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013: letno 0,5 % zneska nepovratnih sred
stev, ki se v smislu člena 42(1)(a) navedene uredbe plačajo v korist končnih prejemnikov.
Določbe tega odstavka se uporabljajo za organ, ki izvaja finančni instrument, ki zagotavlja jamstva, tudi če ta isti organ
izvaja sklad skladov, s pridržkom določb odstavka 4.

3.
Skupni znesek stroškov upravljanja in provizij za upravljanje v obdobju upravičenosti iz člena 65(2) Uredbe (EU)
št. 1303/2013 ne presega naslednjih pragov:
(a) za sklad skladov: 7 % skupnega zneska prispevkov iz programa, plačanih skladu skladov;
(b) za finančni instrument, ki zagotavlja lastniški kapital: 20 % skupnega zneska prispevkov iz programa, plačanih
finančnemu instrumentu;
(c) za finančni instrument, ki zagotavlja posojila: 8 % skupnega zneska prispevkov iz programa, plačanih finančnemu
instrumentu;
(d) za finančni instrument, ki zagotavlja jamstva: 10 % skupnega zneska prispevkov iz programa, plačanih finančnemu
instrumentu;
(e) za finančni instrument, ki zagotavlja mikrokredite: 10 % skupnega zneska prispevkov iz programa, plačanih finanč
nemu instrumentu;
(f) za finančni instrument, ki zagotavlja nepovratna sredstva, subvencionirane obrestne mere ali subvencionirane provi
zije za jamstvo v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013: 6 % skupnega zneska prispevkov iz programa,
plačanih finančnemu instrumentu.
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4.
Kadar isti organ izvaja sklad skladov in hkrati finančni instrument, se niti zneski upravičenih stroškov upravljanja
in provizij za upravljanje na podlagi odstavkov 1 in 2 niti pragovi iz odstavka 3 ne kumulirajo za iste prispevke iz
programa ali ista reinvestirana sredstva, ki se lahko pripišejo prispevkom iz programa.
5.
Če večino kapitala, vloženega v finančne posrednike, ki zagotavljajo lastniški kapital, zagotovijo zasebni vlagatelji
ali javni vlagatelji, ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu, in se prispevki iz programa zagotavljajo pari
passu z zasebnimi vlagatelji, so stroški upravljanja in provizij za upravljanje skladni s tržnimi pogoji ter ne presegajo stro
škov in provizij, ki bi jih plačali zasebni vlagatelji.
6.
Pragovi iz odstavkov 1, 2 in 3 se lahko presežejo, če stroške upravljanja ali provizije za upravljanje zaračuna organ,
ki izvaja finančni instrument, vključno z organom, ki izvaja sklad skladov, kadar je to ustrezno, če je bil izbran na pod
lagi konkurenčnega razpisnega postopka v skladu s pravili, ki se uporabljajo, in se je v okviru tega postopka pokazala
potreba po višjih stroških upravljanja in provizij za upravljanje.

Člen 14
Povračilo kapitaliziranih stroškov upravljanja in provizij za upravljanje za instrumente, ki temeljijo na lastni
škem kapitalu, in mikrokredite
(člen 42(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
1.
Kapitalizirani stroški upravljanja in provizije za upravljanje, ki jih je treba povrniti kot upravičene izdatke v skladu
s členom 42(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013, se izračunajo ob koncu obdobja upravičenosti kot vsota diskontiranih stro
škov upravljanja in provizij za upravljanje, ki jih je treba plačati po obdobju upravičenosti za obdobje iz člena 42(2)
navedene uredbe ter v skladu z ustreznimi sporazumi o financiranju.
2.
Kapitalizirani stroški upravljanja in provizije za upravljanje, ki jih je treba po obdobju upravičenosti plačati za
finančne instrumente, ki zagotavljajo mikrokredite, letno ne presegajo 1 % prispevkov iz programa, ki se končnim
prejemnikom v smislu člena 42(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013 izplačajo v obliki posojil, ki jih je treba še vrniti v
finančni instrument; ta znesek se izračuna po načelu časovne porazdelitve od konca obdobja upravičenosti do vračila
naložbe ali do zaključka postopka izterjave v primeru neodplačevanja ali obdobja iz člena 42(2) navedene uredbe, pri
čemer se upošteva zgodnejši datum.
3.
Kapitalizirani stroški upravljanja in provizije za upravljanje, ki jih je treba plačati po obdobju upravičenosti pri
finančnih instrumentih, ki zagotavljajo lastniški kapital, letno ne presegajo 1,5 % prispevkov iz programa, ki se končnim
prejemnikom v smislu člena 42(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013 izplačajo v obliki lastniškega kapitala, ki jih je treba še
vrniti v finančni instrument; ta znesek se izračuna po načelu časovne porazdelitve od konca obdobja upravičenosti do
vračila naložbe ali do zaključka postopka izterjave v primeru neodplačevanja ali obdobja iz člena 42(2) navedene uredbe,
pri čemer se upošteva zgodnejši datum.
4.
Morebitna sredstva na depozitnem računu po obdobju iz člena 42(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 ali zaradi nepriča
kovane likvidacije finančnega instrumenta pred zaključkom navedenega obdobja se uporabijo v skladu s členom 45 nave
dene uredbe.

ODDELEK III

Metoda za izračun diskontiranega neto prihodka operacij, ki ustvarjajo neto prihodek
Člen 15
Metoda za izračun diskontiranega neto prihodka
(sedmi pododstavek člena 61(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
1.
Za namene uporabe metode iz točke (b) prvega pododstavka člena 61(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 se diskonti
rani neto prihodek operacij izračuna tako, da se od diskontiranega prihodka odštejejo diskontirani stroški in po potrebi
prišteje preostala vrednost naložbe.
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2.
Diskontirani neto prihodek operacije se izračuna za določeno referenčno obdobje, ki se uporablja za sektor opera
cije, kot je določen v Prilogi I. Referenčno obdobje zajema obdobje izvajanja operacije.
3.
Prihodki in stroški se izračunajo po t. i. metodi prirasta, ki temelji na primerjavi prihodkov in stroškov v scenariju
nove naložbe s prihodki in stroški v scenariju brez nove naložbe.
Kadar operacija zajema nova sredstva, so prihodki in stroški prihodki in stroški nove naložbe.
4.
Kadar davek na dodano vrednost ni upravičeni strošek v skladu s členom 69(3)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013,
izračun diskontiranega neto prihodka temelji na vrednostih brez davka na dodano vrednost.

Člen 16
Določitev dohodkov
(sedmi pododstavek člena 61(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Za izračun diskontiranega neto prihodka se prihodki določijo, kot sledi:
(a) kadar je primerno, se uporabnine določijo po načelu „onesnaževalec plača“, po potrebi pa se upošteva vidik cenovne
dostopnosti;
(b) prihodek ne vključuje prenosov iz nacionalnih ali regionalnih proračunov ali nacionalnih javnih sistemov zavaro
vanja;
(c) kadar se z operacijo dodajajo nova sredstva v dopolnilo obstoječi storitvi ali infrastrukturi, se upoštevajo prispevki
novih uporabnikov in dodatni prispevki obstoječih uporabnikov nove ali razširjene storitve ali infrastrukture.

Člen 17
Določitev stroškov
(sedmi pododstavek člena 61(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Pri izračunu diskontiranega neto prihodka se upoštevajo naslednji stroški, ki nastanejo v referenčnem obdobju iz
člena 15(2):
(a) stroški nadomestitve opreme s kratko življenjsko dobo za zagotovitev tehničnega delovanja operacije;
(b) fiksni operativni stroški, vključno s stroški vzdrževanja, na primer stroški osebja, vzdrževanja in popravil, splošnega
upravljanja in administracije ter zavarovanja;
(c) variabilni obratovalni stroški, vključno s stroški vzdrževanja, kot so potrošnja surovin, energije in drugega potroš
nega materiala ter stroški vzdrževanja in popravil, če so ti potrebni za podaljšanje življenjske dobe operacije.

Člen 18
Preostala vrednost naložbe
(sedmi pododstavek člena 61(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
1.
Pri sredstvih operacije s pričakovano življenjsko dobo, ki presega referenčno obdobje iz člena 15(2), se njihova
preostala vrednost določi z izračunom neto sedanje vrednosti denarnih tokov v preostalih letih trajanja operacije. V
ustrezno utemeljenih okoliščinah se lahko za izračun preostale vrednosti uporabijo druge metode.
2.
Preostala vrednost naložbe se vključi v izračun diskontiranega neto prihodka operacije, le če prihodki presegajo
stroške iz člena 17.
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Člen 19
Diskontiranje denarnih tokov
(sedmi pododstavek člena 61(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
1.
Pri izračunu stroškov in prihodkov se upoštevajo samo denarni tokovi, ki jih izplača ali prejme operacija. Denarni
tokovi se določijo za vsako leto, v katerem jih izplača ali prejme operacija v referenčnem obdobju iz člena 15(2).
2.
Nedenarne računovodske postavke, kot so amortizacija, rezerve za prihodnje stroške nadomestila in rezerve za
nepredvidene dogodke, se izločijo iz izračuna.
3.
Denarni tokovi se diskontirajo na sedanjo vrednost z realno finančno diskontno stopnjo v višini 4 % kot okvirno
referenčno vrednostjo za operacije javnih naložb, sofinancirane iz skladov ESI.
4.
Države članice lahko uporabijo finančno diskontno stopnjo, ki ni 4 %, če takšno referenčno vrednost utemeljijo ter
zagotovijo njeno enotno uporabo za podobne operacije v istem sektorju.
5.

Vrednosti, ki niso 4 %, se lahko utemeljijo na podlagi:

(a) posebnih makroekonomskih razmer v državi članici ter mednarodnih makroekonomskih trendov in konjunkture ali
(b) vrste vlagatelja ali strukture izvajanja, kot so javno-zasebna partnerstva, ali
(c) vrste zadevnega sektorja.
6.
Za določitev specifičnih finančnih diskontnih stopenj države članice ocenijo povprečni dolgoročni donos alterna
tivne in netvegane naložbene košarice na nacionalni ali mednarodni ravni, ki je zanje najbolj relevantna. Upravičencem
se zagotovijo informacije o različnih finančnih diskontnih stopnjah.

ODDELEK IV

Opredelitev pavšalnih stopenj za posredne stroške in povezanih metod, ki se uporabljajo v okviru drugih politik Unije
Člen 20
Financiranje na podlagi pavšalnih stopenj za posredne stroške na podlagi Uredbe (EU) št. 1290/2013
(drugi pododstavek člena 68(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Posredni stroški se lahko izračunajo na podlagi pavšalne stopnje, določene v skladu s členom 29(1) Uredbe (EU)
št. 1290/2013 za naslednje vrste operacij ali projektov, ki so del operacij:
(a) operacije, ki jih podpira ESRR v okviru področnih oznak intervencije 056, 057 ali 060–065, kot so določene v tabeli
1 Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 215/2014 (1), ter se izvajajo v okviru ene od prednostnih naložb iz čle
na 5(1)(a) in (b), (2)(b), (3)(a) in (c) ter (4)(f) Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2);
(b) operacije, ki jih podpira ESS v okviru področne oznake intervencije 04, kot je določena v tabeli 6 Priloge k Izvedbeni
uredbi (EU) št. 215/2014, ter prispevajo h krepitvi raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij v skladu s členom 3(2)(c)
Uredbe (EU) št. 1304/2013;
(1) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z
metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspeš
nosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade
2
( ) Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o
posebnih določbah glede cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L 347, 20.12.2013,
str. 289).

L 138/20

SL

Uradni list Evropske unije

13.5.2014

(c) operacije, ki jih podpira EKSRP v skladu s členi 17, 26 ali 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013 ter prispevajo k prednostni
nalogi Unije iz člena 5(1) navedene uredbe. Kadar se operacija načrtuje v skladu s členoma 17 in 26 Uredbe (EU)
št. 1305/2013, se upoštevajo samo operacije, ki jih izvaja operativna skupina evropskega partnerstva za inovacije in
se financirajo v skladu s členom 35(1)(c) navedene uredbe;
(d) operacije, ki jih podpira ESPR in se načrtujejo v skladu s členi 28, 37 ali 41(5) bodočega pravnega akta Unije o dolo
čitvi pogojev za finančno podporo za pomorsko in ribiško politiko za programsko obdobje 2014–2020.

Člen 21
Financiranje na podlagi pavšalnih stopenj za posredne stroške na podlagi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012
(drugi pododstavek člena 68(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Posredni stroški se lahko izračunajo na podlagi pavšalne stopnje, določene v skladu s členom 124(4) Uredbe (EU,
Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (1), za naslednje vrste operacij ali projektov, ki so del operacij:
(a) operacije, ki jih podpira ESRR v okviru področnih oznak intervencije 085, 086 ali 087, kot so opredeljene v tabeli 1
Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 215/2014, ter se izvajajo v okviru ene od prednostnih naložb iz
člena 5(5)(a) in (6)(d) Uredbe (EU) št. 1301/2013;
(b) operacije, ki jih podpira ESS v okviru področne oznake intervencije 01, kot je opredeljena v tabeli 6 Priloge k Izved
beni uredbi Komisije (EU) št. 215/2014, ter prispevajo k prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, ki je odporno na
podnebne spremembe, gospodarno z viri in okoljsko vzdržno, v skladu s členom 3(2)(a) Uredbe (EU) št. 1304/2013;
(c) operacije, ki jih podpira EKSRP v skladu s členoma 17 in 25 Uredbe (EU) št. 1305/2013 ter prispevajo k prednostni
nalogi Unije iz člena 5(4) in (5) navedene uredbe;
(d) operacije, ki jih podpira ESPR in se načrtujejo v skladu s členom 36, členom 38, členom 39(1), členom 46(1)(e) in (i),
členom 54 ter členom 79c(1)(b) bodočega pravnega akta Unije o določitvi pogojev za finančno podporo za
pomorsko in ribiško politiko za programsko obdobje 2014–2020.

POGLAVJE III

DOLOČBE, KI DOPOLNJUJEJO TRETJI DEL UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013 V ZVEZI Z ESRR IN KOHEZIJSKIM SKLADOM
GLEDE METODOLOGIJE ZA IZVAJANJE PREGLEDA KAKOVOSTI VELIKIH PROJEKTOV

Člen 22
Zahteve za neodvisne strokovnjake, ki opravijo pregled kakovosti
(četrti odstavek člena 101 Uredbe (EU) št. 1303/2013)
1.
Pregled kakovosti velikih projektov iz tretjega odstavka člena 101 Uredbe (EU) št. 1303/2013 opravijo neodvisni
strokovnjaki, ki:
(a) imajo obsežne tehnične izkušnje v zvezi z vsemi stopnjami cikla projekta;
(b) imajo obsežne mednarodne izkušnje v zadevnih naložbenih področjih;
(1) Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za
splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).
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(c) imajo obsežno strokovno znanje na področju analize in ocene družbeno-gospodarskih koristi;
(d) imajo obsežno znanje in izkušnje na področju zadevnega prava Unije ter politik in postopkov;
(e) so neodvisni od vseh organov, neposredno ali posredno vključenih v postopke odobritve, izvajanja ali delovanja veli
kega projekta;
(f) so brez navzkrižja interesov na kateri koli ravni v zvezi z velikim projektom;
(g) nimajo komercialnega interesa v zvezi z velikim projektom;
(h) imajo potrebna jezikovna znanja.
2.
Kadar država članica za opravljanje teh nalog predlaga neodvisne strokovnjake, ki se jim ne zagotavlja tehnična
podpora na pobudo Komisije iz člena 58 Uredbe (EU) št. 1303/2013, v skladu s tretjim odstavkom člena 101 navedene
uredbe Komisiji predloži zahtevek za pridobitev soglasja. To soglasje temelji na dokumentih, ki dokazujejo, da strokov
njaki izpolnjujejo zahteve iz odstavka 1 tega člena.

Komisija državo članico v treh mesecih od predložitve zahtevka obvesti, ali se strinja s predlogom v zvezi z neodvisnimi
strokovnjaki.

Člen 23

Pregled kakovosti velikih projektov

(četrti odstavek člena 101 Uredbe (EU) št. 1303/2013)

1.
Neodvisni strokovnjaki izvedejo oceno na podlagi informacij iz točk (a) do (i) prvega odstavka člena 101 Uredbe
(EU) št. 1303/2013. Neodvisni strokovnjaki lahko zahtevajo dodatne elemente v zvezi s temi informacijami, ki so po
njihovem mnenju potrebni za pregled kakovosti.

Država članica se z neodvisnimi strokovnjaki lahko dogovori, da se to delo dopolni z ogledi na terenu.

Neodvisni strokovnjaki se lahko po dogovoru z državami članicami za izvedbo ocene s Komisijo posvetujejo o rele
vantnih vprašanjih glede državne pomoči.

2.

Neodvisni strokovnjaki pri pregledu kakovosti sprejmejo naslednje ukrepe:

(a) preverijo, ali je operacija veliki projekt v smislu člena 100 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ali veliki projekt ni končana
operacija v smislu člena 2(14) in člena 65(6) navedene uredbe ter ali je veliki projekt vključen v ustrezen operativni
program;
(b) preverijo popolnost, doslednost in točnost informacij iz točk (a) do (i) prvega pododstavka člena 101 Uredbe (EU)
št. 1303/2013, predloženih v obliki iz petega odstavka člena 101 Uredbe (EU) št. 1303/2013;
(c) ocenijo kakovost velikega projekta na podlagi meril iz Priloge II k tej uredbi;
(d) pripravijo poročilo o neodvisnem pregledu kakovosti (v nadaljnjem besedilu: poročilo) v obliki iz tretjega
pododstavka člena 102(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013. Neodvisni strokovnjaki v poročilu nedvoumno navedejo in
utemeljijo svoje ugotovitve v zvezi z elementi iz tega odstavka.
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3.
Veliki projekt se pri pregledu kakovosti oceni pozitivno v smislu člena 102(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013, če neod
visni strokovnjaki ugotovijo, da so izpolnjena vsa merila iz Priloge II k tej uredbi.

POGLAVJE IV
DOLOČBE, KI DOPOLNJUJEJO ČETRTI DEL UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013 V ZVEZI Z ESRR, ESS, KOHEZIJSKIM
SKLADOM IN ESPR
ODDELEK I

Podatki, ki se beležijo in hranijo v računalniški obliki
Člen 24
Podatki, ki se beležijo in hranijo v računalniški obliki
(člen 125(8) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
1.
Informacije o podatkih, ki jih je treba beležiti in hraniti v računalniški obliki za vsako operacijo v sistemu sprem
ljanja, vzpostavljenega v skladu s členom 125(2)(d) Uredbe (EU) št. 1303/2013, so določene v Prilogi III k tej uredbi.
2.
Podatki se beležijo in hranijo za vsako operacijo, vključno s podatki o posameznih udeležencih, če je to primerno,
da se omogoči njihova agregacija, kadar je to potrebno za namene spremljanja, ocenjevanja, finančnega upravljanja,
preverjanja in revizije. Možna mora biti tudi agregacija takih podatkov za celotno programsko obdobje. Za ESS se
podatki beležijo in hranijo tako, da se organom upravljanja omogoči izvajanje nalog v zvezi s spremljanjem in ocenjeva
njem v skladu z zahtevami iz člena 56 Uredbe (EU) št. 1303/2013, členov 5 in 19 Uredbe (EU) št. 1304/2013 ter prilog I
in II k navedeni uredbi.
3.
Kadar operacija prejema podporo iz več kot enega operativnega programa, prednostne naloge ali sklada ali v
okviru več kot ene kategorije regij, se informacije iz polj 23–113 Priloge III beležijo tako, da se omogoči razčlenitev
podatkov po operativnem programu, prednostni nalogi, skladu ali kategoriji regij. Poleg tega mora biti podatke za kazal
nike iz polj 31–40 Priloge III mogoče razčleniti po prednostni naložbi in spolu, kadar je to primerno.

ODDELEK II

Revizijska sled in uporaba podatkov, zbranih med revizijami
Člen 25
Podrobne minimalne zahteve za revizijsko sled
(člen 125(9) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
1.
Podrobne minimalne zahteve za revizijsko sled v zvezi z računovodsko evidenco, ki jo je treba voditi, in dokazili,
ki jih je treba hraniti, so naslednje:
(a) na podlagi revizijske sledi je mogoče preveriti, ali so bila uporabljena merila za izbor, ki jih je za operativni program
določil odbor za spremljanje;
(b) v zvezi z nepovratnimi sredstvi in vračljivo podporo iz člena 67(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013 revizijska sled pri
operacijah, sofinanciranih v okviru operativnega programa, omogoča uskladitev skupnih zneskov, ki so bili potrjeni
Komisiji, s podrobno računovodsko evidenco in dokazili, ki jih hranijo organ za potrjevanje, organ upravljanja,
posredniški organi in upravičenci;
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(c) v zvezi z nepovratnimi sredstvi in vračljivo podporo iz člena 67(1)(b) in (c) in člena 109 Uredbe (EU) št. 1303/2013
ter člena 14(1) Uredbe (EU) št. 1304/2013 revizijska sled pri operacijah, sofinanciranih v okviru operativnega
programa, omogoča uskladitev skupnih zneskov, ki so bili potrjeni Komisiji, s podrobnimi podatki, ki se nanašajo na
učinke ali rezultate, in dokazili, ki jih hranijo organ za potrjevanje, organ upravljanja, posredniški organi in upravi
čenci, po potrebi vključno z dokumenti o metodi za določitev standardnih stroškov na enoto in pavšalnih zneskov;
(d) v zvezi s stroški, določenimi v skladu s členoma 67(1)(d) in 68(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013 revizijska sled potr
juje in utemeljuje metodo izračuna, kadar je to primerno, in podlago, na kateri so bile določene pavšalne stopnje, ter
upravičene neposredne stroške ali stroške, prijavljene v okviru drugih izbranih kategorij, za katere se uporablja
pavšalna stopnja;
(e) v zvezi s stroški, določenimi v skladu s členom 68(1)(b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, členom 14(2) Uredbe (EU)
št. 1304/2013 in členom 20 Uredbe (EU) št. 1299/2013, revizijska sled omogoča utemeljitev upravičenih nepo
srednih stroškov, za katere se uporablja pavšalna stopnja;
(f) revizijska sled omogoča preverjanje plačila javnega prispevka upravičencu;
(g) za vsako operacijo, če je primerno, revizijska sled vključuje tehnične specifikacije in finančni načrt, dokumente o
odobritvi nepovratnih sredstev, dokumente v zvezi s postopki javnih naročil, poročila upravičenca ter poročila o
opravljenih preverjanjih in revizijah;
(h) revizijska sled vključuje informacije o preverjanju upravljanja in revizijah, opravljenih v zvezi z operacijo;
(i) brez poseganja v člen 19(3) ter prilogi I in II k Uredbi (EU) št. 1304/2013 revizijska sled omogoča uskladitev
podatkov v zvezi s kazalniki učinka operacije s cilji, sporočenimi podatki in rezultati programa;
(j) pri finančnih instrumentih revizijska sled zajema dokazila iz člena 9(1)(e) te uredbe.
Pri stroških iz točk (c) in (d) je mogoče na podlagi revizijske sledi preveriti, ali je metoda izračuna, ki jo je uporabil organ
upravljanja, skladna s členom 67(5) in členom 68(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter členom 14(3) Uredbe (EU)
št. 1304/2013.

2.
Organ upravljanja zagotovi razpoložljivost evidence o imenu in lokaciji organov, ki hranijo vsa potrebna dokazila
za zagotovitev ustrezne revizijske sledi, ki izpolnjuje vse minimalne zahteve iz odstavka 1.

Člen 26

Uporaba podatkov, ki jih pri revizijah zberejo uradniki Komisije ali pooblaščeni predstavniki Komisije

(člen 127(8) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

1.
Komisija sprejme vse potrebne ukrepe, da prepreči kakršno koli nedovoljeno razkritje ali dostop do podatkov, ki
jih zbere pri revizijah.

2.
Komisija uporablja podatke, zbrane pri revizijah, izključno za izvajanje pristojnosti v skladu s členom 75 Uredbe
(EU) št. 1303/2013. Evropsko računsko sodišče in Evropski urad za boj proti goljufijam imata dostop do zbranih
podatkov.

3.
Zbrani podatki se v skladu z veljavnimi pravili brez izrecnega soglasja države članice, ki je predložila podatke, ne
pošiljajo drugim osebam razen osebam v državah članicah ali v institucijah Unije, katerih dolžnosti zahtevajo, da imajo
dostop do njih.
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Oddelek III

Področje uporabe in vsebina revizij operacij in računovodskih izkazov ter metodologija za izbor vzorca operacij
Člen 27
Revizije operacij
(člen 127(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
1.
Revizije operacij se za vsako obračunsko leto izvedejo na vzorcu operacij, izbranem po metodi, ki jo določi ali
potrdi revizijski organ v skladu s členom 28 te uredbe.
2.
Revizije operacij se izvedejo na podlagi dokazil, ki tvorijo revizijsko sled; preverita se zakonitost in pravilnost
izdatkov, prijavljenih Komisiji, vključno z naslednjim:
(a) ali je bila operacija izbrana v skladu z merili za izbor, ki se uporabljajo za operativni program, ali ni bila fizično
zaključena ali v celoti izvedena, še preden je upravičenec vložil vlogo za financiranje v okviru operativnega
programa, ter ali se izvaja v skladu s sklepom o odobritvi ter v času revizije izpolnjuje vse veljavne pogoje v zvezi s
svojo funkcionalnostjo, uporabo in cilji, ki jih je treba doseči;
(b) ali izdatki, prijavljeni Komisiji, ustrezajo računovodski evidenci in potrebna dokazila izkazujejo ustrezno revizijsko
sled v skladu s členom 25 te uredbe;
(c) pri izdatkih, prijavljenih Komisiji in določenih v skladu s členom 67(1)(b) in (c) in členom 109 Uredbe (EU)
št. 1303/2013 ter členom 14(1) Uredbe (EU) št. 1304/2013, ali so bili doseženi učinki in rezultati, ki so podlaga za
izplačila upravičencu, ali so podatki o udeležencih ali druga evidenca učinkov in rezultatov v skladu z informacijami,
predloženimi Komisiji, ter ali potrebna dokazila izkazujejo ustrezno revizijsko sled v skladu s členom 25 te uredbe.
Pri reviziji se preveri tudi, ali je bil javni prispevek upravičencu izplačan v skladu s členom 132(1) Uredbe (EU)
št. 3013/2013.
3.

Revizije operacij po potrebi vključujejo preverjanje fizičnega izvajanja operacij na kraju samem.

4.
Pri reviziji operacij se preverita točnost in popolnost ustreznih izdatkov, ki jih je organ za potrjevanje zabeležil v
svoj računovodski sistem, ter usklajenost revizijske sledi na vseh ravneh.
5.
Kadar se ugotovljene težave zdijo sistematične in tako pomenijo tveganje za druge operacije v okviru operativnega
programa, revizijski organ zagotovi dodatna preverjanja, po potrebi tudi z dodatnimi revizijami, da se opredeli obseg
takih težav, in priporoči potrebne popravne ukrepe.
6.
Pri poročanju Komisiji o letni pokritosti za revidirani znesek izdatkov veljajo samo izdatki, ki spadajo v področje
uporabe revizije, opravljene v skladu z odstavkom 1. V ta namen se uporabi vzorec poročila o nadzoru iz člena 127(6)
Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Člen 28
Metodologija za izbor vzorca operacij
(člen 127(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
1.
Revizijski organ določi metodo za izbor vzorca (v nadaljnjem besedilu: metoda vzorčenja) v skladu z zahtevami iz
tega člena ob upoštevanju mednarodno priznanih revizijskih standardov, kot so INTOSAI, IFAC ali IIA.
2.
Poleg pojasnil, navedenih v revizijski strategiji, revizijski organ vodi evidenco dokumentacije in strokovne presoje,
uporabljene za določitev metod vzorčenja, ki zajemajo faze načrtovanja, izbora, preskušanja in vrednotenja, da se dokaže
primernost izbrane metode.
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3.
Vzorec mora biti reprezentativen za populacijo, iz katere se izbere, in revizijskemu organu omogočiti pripravo
zanesljivega revizijskega mnenja v skladu s členom 127(5)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013. Navedena populacija zajema
izdatke operativnega programa ali skupine operativnih programov, zajetih v skupnem sistemu upravljanja in nadzora, ki
so vključeni v vloge za plačila, predložene Komisiji v skladu s členom 131 Uredbe (EU) št. 1303/2013 za določeno obra
čunsko leto. Vzorec se lahko izbere med obračunskim letom ali po njem.

4.

Za namen uporabe člena 127(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 je metoda vzorčenja statistična, če zagotavlja:

(i) naključni izbor vzorčnih enot;
(ii) uporabo teorijo verjetnosti za vrednotenje vzorčnih rezultatov, vključno z merjenjem in nadzorom tveganja pri vzor
čenju ter načrtovane in dosežene natančnosti.
5.
Metoda vzorčenja zagotavlja naključen izbor vsake vzorčne enote v populaciji, in sicer tako da se enote, ki sestav
ljajo vzorec, izberejo na podlagi naključnih številk, določenih za vsako enoto populacije, ali s sistematskim izborom z
uporabo naključnega izhodišča in sistematskega pravila za izbor dodatnih enot.

6.
Vzorčno enoto določi revizijski organ na podlagi strokovne presoje. Vzorčna enota je lahko operacija, projekt, ki je
del operacije, ali zahtevek upravičenca za izplačilo. V poročilo o nadzoru se vključijo informacije o določeni vrsti
vzorčne enote in strokovni presoji, uporabljeni v ta namen.

7.
Če skupni izdatki vzorčne enote za obračunsko leto ustrezajo negativnemu znesku, se ta izključi iz populacije iz
odstavka 3 in revidira ločeno. Revizijski organ lahko izbere vzorec tudi iz te ločene populacije.

8.
Kadar se uporabljajo pogoji za sorazmerni nadzor iz člena 148(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013, lahko revizijski
organ enote iz navedenega člena izključi iz populacije, na kateri se izvaja vzorčenje. Če je bila zadevna operacija že
izbrana v vzorec, jo revizijski organ nadomesti z ustreznim naključnim izborom.

9.

Predmet revizije so vsi izdatki v vzorcu, prijavljeni Komisiji.

Kadar izbrane vzorčne enote vključujejo veliko zahtevkov za plačilo ali računov, jih revizijski organ lahko revidira z
izborom manjšega vzorca, pri čemer izbere zahtevke za plačilo ali račune na podlagi istih parametrov vzorčenja, ki se
uporabljajo za izbor vzorčnih enot glavnega vzorca.

V tem primeru se ustrezna velikost vzorca izračuna znotraj vsake vzorčne enote, ki jo je treba revidirati, v vsakem
primeru pa ta za vsako vzorčno enoto ne sme biti manjša od 30 zahtevkov za plačilo ali računov.

10. Revizijski organ lahko razsloji populacijo, tako da jo razdeli na podpopulacije, od katerih je vsaka skupina
vzorčnih enot s podobnimi značilnostmi, zlasti v smislu tveganja ali pričakovane stopnje napake, ali kadar populacija
vključuje operacije, ki zajemajo finančne prispevke iz operativnega programa za finančne instrumente ali druge postavke
visoke vrednosti.

11. Revizijski organ oceni zanesljivost sistema kot visoko, povprečno ali nizko ter pri določitvi tehničnih parametrov
vzorčenja upošteva rezultate revizij sistemov, da se tako na podlagi revizij sistemov in operacij doseže visoka skupna
stopnja zagotovila. Če se sistem oceni kot sistem z visoko zanesljivostjo, stopnja zanesljivosti za vzorčenje operacij ne
sme biti manjša od 60 %. Če je sistem ocenjen kot sistem z nizko zanesljivostjo, stopnja zanesljivosti za vzorčenje
operacij ne sme biti manjša od 90 %. Najvišja raven pomembnosti znaša 2 % izdatkov iz odstavka 3.

12. Kadar se ugotovijo nepravilnosti ali tveganje nepravilnosti, revizijski organ na podlagi strokovne presoje odloči,
ali je treba revidirati dopolnilni vzorec dodatnih operacij ali delov operacij, ki niso bili revidirani v naključnem vzorcu,
da se upoštevajo ugotovljeni posebni dejavniki tveganja.
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13. Revizijski organ rezultate revizij dopolnilnega vzorca analizira ločeno, na podlagi navedenih rezultatov sprejme
ugotovitve in jih sporoči Komisiji v letnem poročilu o nadzoru. Nepravilnosti, odkrite v dopolnilnem vzorcu, se ne vklju
čijo v izračun napovedane naključne napake naključnega vzorca.

14. Revizijski organ na podlagi rezultatov revizij operacij v okviru priprave revizijskega mnenja in poročila o nadzoru
iz člena 127(5)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013, izračuna skupno stopnjo napake, ki je vsota napovedanih naključnih
napak in, če je primerno, sistemskih napak in nepopravljenih izjemnih napak, deljena s populacijo.

Člen 29

Revizije računovodskih izkazov

(člen 127(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

1.
Revizijski organ opravi revizije računovodskih izkazov iz člena 137(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 za vsako obra
čunsko leto.

2.
Revizija računovodskih izkazov zagotovi razumno zagotovilo popolnosti, točnosti in resničnosti zneskov, prika
zanih v računovodskih izkazih.

3.
Za namene odstavkov 1 in 2 revizijski organ upošteva zlasti rezultate revizij sistema, opravljenih pri organu za
potrjevanje, in rezultate revizij operacij.

4.
Revizija sistema vključuje preverjanje zanesljivosti računovodskega sistema organa za potrjevanje ter, na podlagi
vzorca, točnosti izdatkov za umaknjene in izterjane zneske, kakor so bili zabeleženi v računovodskem sistemu organa za
potrjevanje.

5.
Za pripravo revizijskega mnenja ter da bi lahko presodil, ali računovodski izkazi dajejo resnično in pošteno sliko,
revizijski organ preveri, ali so vsi elementi, ki se zahtevajo v členu 137 Uredbe (EU) št. 1303/2013, pravilno vključeni v
računovodske izkaze in ustrezajo računovodski evidenci, ki jo vodijo vsi ustrezni organi in upravičenci. Revizijski organ
na podlagi računovodskih izkazov, ki mu jih predloži organ za potrjevanje, zlasti preveri, ali:
(a) skupni znesek upravičenih izdatkov, prijavljenih v skladu s členom 137(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ustreza
izdatkom in pripadajočemu javnemu prispevku iz vlog za plačila, predloženih Komisiji za zadevno obračunsko leto,
v primeru razlik pa tudi, ali računovodski izkazi vsebujejo ustrezna pojasnila za uskladitvene zneske;
(b) zneski, ki so bili umaknjeni in izterjani med obračunskim letom, zneski, ki jih je treba izterjati na koncu obračun
skega leta, izterjave, ki se izvedejo v skladu s členom 71 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ter neizterljivi zneski, prikazani
v računovodskih izkazih, ustrezajo zneskom v računovodskih sistemih organa za potrjevanje in temeljijo na odlo
čitvah pristojnega organa upravljanja ali organa za potrjevanje;
(c) so bili izdatki v skladu s členom 137(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 po potrebi izključeni iz računovodskih izkazov
in ali so bili vsi potrebni popravki upoštevani v računovodskih izkazih za zadevno obračunsko leto;
(d) se prispevki programa, izplačani finančnim instrumentom, in predhodna plačila državne pomoči, izplačane upravi
čencem, ujemajo z informacijami, ki so na voljo pri organu upravljanja in organu za potrjevanje.
Preverjanja iz točk (b), (c) in (d) se lahko izvedejo na podlagi vzorca.
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ODDELEK IV

Finančni popravki Komisije pri sistemskih pomanjkljivostih
Člen 30
Merila za določitev resnih pomanjkljivosti v uspešnem delovanju sistemov upravljanja in nadzora
(člen 144(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
1.
Komisija svojo oceno uspešnega delovanja sistema upravljanja in nadzora utemelji na podlagi rezultatov vseh
razpoložljivih revizij sistemov, vključno s preizkusi kontrol, in revizij operacij.
Ocena zajema notranji nadzor programa, dejavnosti upravljanja, nadzora in spremljanja, ki jih izvajata organ upravljanja
in organ za potrjevanje, in nadzorne dejavnosti revizijskega organa ter temelji na preverjanju skladnosti s ključnimi
zahtevami iz tabele 1 Priloge IV.
Izpolnjevanje teh ključnih zahtev se oceni na podlagi kategorij iz tabele 2 Priloge IV.
2.
Za resno pomanjkljivost v učinkovitem delovanju sistema upravljanja in nadzora gre, če se za katero koli od
ključnih zahtev iz točk 2, 4, 5, 13, 15, 16 in 18 tabele 1 Priloge IV ali za dve ali več druge ključne zahteve iz tabele 1
Priloge IV oceni, da spadajo v kategorijo 3 ali 4 iz tabele 2 Priloge IV.

Člen 31
Merila za uporabo pavšalnih stopenj ali ekstrapoliranih finančnih popravkov ter merila za določitev stopnje
finančnega popravka
(člen 144(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
1.
Kadar Komisija ugotovi eno ali več resnih pomanjkljivosti v delovanju sistema upravljanja in nadzora, se za ves
operativni program ali njegov del uporabijo finančni popravki.
Kadar Komisija ugotovi sistemske nepravilnosti v reprezentativnem vzorcu operacij, se ne glede na prvi pododstavek za
ves operativni program ali njegov del uporabijo ekstrapolirani finančni popravki, s čimer se omogoči natančnejša koli
činska opredelitev tveganja za proračun Unije. V tem primeru se za določitev finančnega popravka rezultati pregleda
reprezentativnega vzorca ekstrapolirajo na preostalo populacijo, iz katere je bil izbran vzorec.
2.

Stopnja pavšalnega popravka se določi ob upoštevanju naslednjih elementov:

(a) relativnega pomena resne pomanjkljivosti ali resnih pomanjkljivosti v okviru sistema upravljanja in nadzora kot
celote;
(b) pogostosti in obsega resne pomanjkljivosti ali resnih pomanjkljivosti;
(c) stopnje tveganja izgube za proračun Unije.
3.

Ob upoštevanju teh elementov se stopnja finančnega popravka določi, kot sledi:

(a) kadar je resna pomanjkljivost ali so resne pomanjkljivosti v sistemu upravljanja in nadzora tako temeljne, pogoste ali
razširjene, da pomenijo popolno odpoved sistema ter ogrožajo zakonitost in pravilnost vseh zadevnih izdatkov, se
uporabi pavšalna stopnja 100 %;
(b) kadar je resna pomanjkljivost ali so resne pomanjkljivosti v sistemu upravljanja in nadzora tako pogoste in razši
rjene, da pomenijo zelo resno odpoved sistema ter ogrožajo zakonitost in pravilnost zelo velikega deleža zadevnih
izdatkov, se uporabi pavšalna stopnja 25 %;
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(c) kadar do resne pomanjkljivosti ali resnih pomanjkljivosti v sistemu upravljanja in nadzora pride zaradi nepopolnega,
nepravilnega ali nerednega delovanja sistema, ki ogroža zakonitost in pravilnost velikega deleža zadevnih izdatkov, se
uporabi pavšalna stopnja 10 %;
(d) kadar do resne pomanjkljivosti ali resnih pomanjkljivosti v sistemu upravljanja in nadzora pride zaradi nedoslednega
delovanja sistema, ki ogroža zakonitost in pravilnost znatnega deleža zadevnih izdatkov, se uporabi pavšalna
stopnja 5 %.
4.

Če bi bila uporaba pavšalne stopnje iz odstavka 3 nesorazmerna, se stopnja popravka zmanjša.

5.
Če po uporabi finančnega popravka v obračunskem letu pristojni organi ne sprejmejo ustreznih popravnih ukrepov
in se v naslednjem obračunskem letu ugotovi ista resna pomanjkljivost ali resne pomanjkljivosti, se lahko stopnja
popravka poviša na stopnjo, ki ne presega stopnje naslednje višje kategorije.
Člen 32
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Kar zadeva informacije o podatkih iz Priloge III, ki se beležijo in hranijo, se člen 24 uporablja od 1. decembra 2014,
razen podatkovnih polj od 23 do 40, od 71 do 78 in od 91 do 105. V zvezi s temi polji iz Priloge III se člen 24
uporablja od 1. julija 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 3. marca 2014
Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO
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PRILOGA I

Referenčna obdobja iz člena 15(2)

Sektor

Referenčno obdobje (leta)

Železnice

30

Oskrba z vodo in komunalne storitve

30

Ceste

25–30

Ravnanje z odpadki

25–30

Pristanišča in letališča

25

Mestni promet

25–30

Energetika

15–25

Raziskave in inovacije

15–25

Širokopasovne povezave

15–20

Gospodarska infrastruktura

10–15

Drugi sektorji

10–15
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PRILOGA II

Merila za pregled kakovosti velikih projektov iz člena 23
1.

Merila za pregled kakovosti v zvezi z zahtevami po informacijah iz člena 101(a) Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (1)
Dokazila o zadostni tehnični, pravni, finančni in upravni zmogljivosti za upravljanje projekta v izvedbeni in opera
tivni fazi.

2.

Merila za pregled kakovosti v zvezi z zahtevami po informacijah iz člena 101(b) Uredbe (EU)
št. 1303/2013
Dokazila o upravičenosti do financiranja projekta na podlagi povezanih zahtev v zvezi z lokacijo ali projektnim
območjem.

3.

Merila za pregled kakovosti v zvezi z zahtevami po informacijah iz člena 101(c) Uredbe (EU)
št. 1303/2013

3.1

Pravilnost izračuna skupnih stroškov in skupnih upravičenih stroškov, ob upoštevanju zahtev iz člena 61 Uredbe
(EU) št. 1303/2013, ter zadostna podrobnost in ustreznost utemeljitve, uporabljene za izračun stroškov, in sicer
tako za skupne stroške za uresničitev pričakovanih ciljev kot za stroške na enoto, kadar je primerno.

3.2

Dokazila o upravičenosti do podpore iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) oziroma Kohezijskega
sklada in financiranje predvideno samo za elemente, ki so v skladu s pravili o upravičenosti iz Uredbe (EU)
št. 1303/2013, Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) ter Uredbe (EU) št. 1300/2013
Evropskega parlamenta in Sveta (3) ter s pravili o upravičenosti, ki jih določi država članica.

3.3

Dokazila, da javna podpora za projekt ne pomeni državne pomoči, ali če gre za državno pomoč, da je bila ta
ustrezno upoštevana pri izračunu celotnega javnega prispevka za projekt.

4.

Merila za pregled kakovosti v zvezi z zahtevami po informacijah iz člena 101(d) Uredbe (EU)
št. 1303/2013

4.1

Zanesljivost analize povpraševanja (ali poslovnega načrta v primeru produktivne naložbe), ki temelji na realnih
ocenah in je v skladu z glavnimi demografskimi trendi in razvojem v določenem sektorju ter upravičuje potrebnost
projekta in skupno kapaciteto projektnih zmogljivosti.

4.2

Ustrezna kakovost analize možnosti v podporo sklepu države članice, da so bile analizirane glavne alternativne
možnosti in da je bila za izvajanje izbrana najboljša možnost, skupaj z utemeljitvijo izbrane možnosti.

4.3

Ustreznost tehnologije, predlagane za projekt, in kapacitete končnega upravičenca, da zagotovi njeno trajnost, ali, v
primeru nezadostne zmožnosti končnega upravičenca, zadostni ukrepi za povečanje te kapacitete na potrebno
raven.

(1) Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regio
nalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu
za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013,
str. 320).
(2) Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o
posebnih določbah glede cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L 347, 20.12.2013,
str. 289).
(3) Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 1084/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 281).
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4.4

Utemeljenost sklepa, da je projekt izvedljiv in da ga je mogoče izvesti v načrtovanem obdobju ali najpozneje do
konca obdobja upravičenosti, kot je opredeljeno v členu 65(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

5.

Merila za pregled kakovosti v zvezi z zahtevami po informacijah iz člena 101(e) Uredbe (EU)
št. 1303/2013

5.1

Pri analizi stroškov in koristi je bila ustrezno upoštevana zahtevana metodologija iz člena 101 Uredbe (EU) št.
1303/2013 in pravilno uporabljena metoda za izračun neto prihodka iz člena 61 navedene uredbe ter členov od
15 do 19 te uredbe.

5.2

Utemeljenost sklepa, da je projekt ekonomsko in finančno izvedljiv ter ima pozitivne družbeno-gospodarske
učinke, ki utemeljujejo višino podpore v načrtovanem obsegu v okviru ESRR ali Kohezijskega sklada.

6.

Merila za pregled kakovosti v zvezi z zahtevami po informacijah iz člena 101(f) Uredbe (EU)
št. 1303/2013

6.1

Dokazan prispevek k ciljem okoljske in podnebne politike, zlasti ciljem, povezanim s strategijo Evropa 2020, ter
dokazila o upoštevanju tveganj, povezanih s podnebnimi spremembami, potreb po prilagajanju podnebnim spre
membam in zmanjšanju njihovega vpliva na okolje, pa tudi o pripravljenosti na nesreče in ustreznih tekočih ali
načrtovanih ukrepih za zagotovitev odpornosti projekta na nihanja, ki so posledica podnebnih sprememb.

6.2

Dokazila, da se načelo „onesnaževalec plača“ in načelo preventivnega ukrepanja pravilno uporabljata.

6.3

Skladnost projekta z Direktivo 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta (1) pri projektih iz Priloge I k navedeni
direktivi in pri projektih iz Priloge II k navedeni direktivi, za katere so pristojni organi s preverjanjem iz člena 4
ugotovili, da je potreben postopek presoje vplivov na okolje, kot se zahteva za projekte iz Priloge I k Direktivi
2011/92/EU:
(a) netehnični povzetek poročila o presoji vplivov na okolje je v skladu s členom 5 in Prilogo IV k Direktivi
2011/92/EU ter je bil predmet javnega posvetovanja; in
(b) posvetovanja z okoljskimi organi, javnostjo in po potrebi drugimi državami članicami so bila opravljena v
skladu s členoma 6 in 7 Direktive 2011/92/EU; in
(c) odločitev pristojnega organa je bila izdana v skladu s členoma 8 in 9 Direktive 2011/92/EU; ali
(d) v primerih, ko se postopek presoje vplivov na okolje zaključi z zakonsko zavezujočo odločitvijo do izdaje
soglasja za izvedbo v skladu s členoma 8 in 9 Direktive 2011/92/EU, pisna zaveza držav članic o pravočasnem
ukrepanju, da se zagotovi izdaja soglasja za izvedbo najpozneje pred začetkom del.

6.4

Skladnost projekta z Direktivo 2011/92/EU pri projektih iz Priloge II k navedeni direktivi, za katere so pristojni
organi s preverjanjem iz člena 4 ugotovili, da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben:
(a) odločitev na podlagi preverjanja pristojnih organov je bila izdana in je na voljo javnosti; in
(b) kadar se odločitev na podlagi preverjanja ne nanaša na merila iz Priloge III k Direktivi 2011/92/EU: zagotov
ljene so bile ustrezne informacije v skladu s členom 4 in Prilogo III k navedeni direktivi.

(1) Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih
projektov na okolje (UL L 26, 28.1.2012, str. 1).
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6.5

Po potrebi dokaz, da se Direktiva 2011/92/EU ne uporablja.

6.6

Če projekt ne izhaja iz operativnega programa, temveč iz drugega načrta ali programa (v skladu z zahtevami Direk
tive 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1)), dokazana skladnost projekta z načrtom ali programom.

6.7

V primeru neizpolnjevanja splošne predhodne pogojenosti za okoljsko zakonodajo in morebitnih ustreznih temat
skih predhodnih pogojenosti za sektorje odpadkov, vode in prometa (zahteve za strateško okoljsko presojo) iz čle
na 19 in Priloge XI k Uredbi (EU) št. 1303/2013 je treba dokazati povezavo z dogovorjenim akcijskim načrtom.

6.8

Skladnost projekta z Direktivo Sveta 92/43/EGS (2):
(a) pri projektu, ki bi lahko imel znaten vpliv na območje ali območja Natura 2000 (v skladu s členom 6(3)): pred
izdajo soglasja za izvedbo projekta je bila opravljena in zaključena ustrezna presoja;
(b) pri projektu, ki ima znaten negativen vpliv na območje ali območja Natura 2000: izpolnjene so bile zahteve iz
člena 6(4) Direktive 92/43/EGS, vključno s predložitvijo obvestila Komisiji in pridobitvijo mnenja Komisije.

6.9

Ustreznost informacij o dodatnih ukrepih za vključevanje okoljskih vidikov, kot so okoljska revizija, okoljsko
upravljanje, posebno spremljanje stanja v okolju, ter utemeljitev njihove primernosti glede na opredeljene potrebe.

6.10 Ustreznost ocene stroškov ukrepov, sprejetih za odpravljanje negativnih učinkov na okolje.
6.11 Po potrebi skladnost projekta z ustreznimi sektorskimi okoljskimi direktivami, zlasti:
(a) Direktivo 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) pri projektih, ki zadevajo vodna telesa (po potrebi
preverjanje presoje pri projektih, za katere veljajo izjeme iz člena 4(7) navedene direktive);
(b) Direktivo Sveta 91/271/EGS (4) pri projektih na področju komunalne odpadne vode;
(c) Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5) in ustreznimi veljavnimi direktivami, kot je Direktiva
Sveta 1999/31/ES (6), pri projektih v zvezi s trdnimi odpadki; in
(d) Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta (7) pri projektih, za katere se zahteva izdaja dovoljenja
v skladu z navedeno direktivo.

7.

Merila za pregled kakovosti v zvezi z zahtevami po informacijah iz člena 101(g) Uredbe (EU)
št. 1303/2013

7.1

Skladnost in ustreznost ciljev projekta glede na posebne cilje, opredeljene v okviru ustreznih prednostnih osi
zadevnih operativnih programov.

7.2

Ustreznost pričakovanega prispevka projekta h kazalnikom rezultatov in kazalnikom učinka prednostne osi.

7.3

Ustreznost pričakovanega prispevka projekta k družbenemu in gospodarskemu razvoju.

7.4

Dokazila, da je upravičenec sprejel ustrezne ukrepe za zagotovitev optimalne uporabe infrastrukture v operativni
fazi.

(1) Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje
(UL L 197, 21.7.2001, str. 30).
(2) Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206,
22.7.1992, str. 7).
(3) Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju
vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).
(4) Direktiva Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (UL L 135, 30.5.1991, str. 40).
(5) Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312,
22.11.2008, str. 3).
(6) Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL L 182, 16.7.1999, str. 1).
(7) Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in
nadzorovanje onesnaževanja) (UL L 334, 17.12.2010, str. 17).
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8.

Merila za pregled kakovosti v zvezi z zahtevami po informacijah iz člena 101(h) Uredbe (EU)
št. 1303/2013

8.1

Pravilna predstavitev utemeljenih skupnih načrtovanih finančnih sredstev in utemeljene načrtovane pomoči iz
skladov v finančnem načrtu.

8.2

Ustreznost finančnega načrta projekta, ki dokazuje njegovo finančno vzdržnost glede na letne finančne potrebe za
izvajanje projekta.

8.3

Primernost in preverljivost fizičnih in finančnih kazalnikov za spremljanje napredka ob upoštevanju ugotovljenih
tveganj.

9.

Merila za pregled kakovosti v zvezi z zahtevami po informacijah iz člena 101(i) Uredbe (EU)
št. 1303/2013

9.1

Ustreznost in izvedljivost predlaganega časovnega načrta za izvedbo velikega projekta ob upoštevanju ugotovljenih
tveganj.

9.2

Če izvedba projekta časovno presega programsko obdobje, ustreznost opredeljenih faz ter optimalna zasnova z
vidika uspešnosti in učinkovitosti.
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PRILOGA III

Seznam podatkov, ki se beležijo in hranijo v računalniški obliki v sistemu spremljanja (člen 24)
Podatki so obvezni pri operacijah, ki prejemajo podporo iz ESS, ESRR, Kohezijskega sklada in ESPR, če ni drugače določeno v drugem stolpcu.
Navedba skladov, za katere se podatki ne zahtevajo

SL

Podatkovna polja

Podatki o upravičencu (1) (2)
1. Ime ali edinstvena identifikacijska oznaka vsakega upravičenca
2. Informacija o tem, ali je upravičenec oseba javnega ali zasebnega prava
3. Informacija o tem, ali je DDV, obračunan na izdatke upravičenca, v skladu z nacionalno zakonodajo o DDV nevračljiv
Uradni list Evropske unije

4. Kontaktni podatki upravičenca
Podatki o operaciji
5. Ime ali edinstvena identifikacijska oznaka operacije
6. Kratek opis operacije
7. Datum vložitve vloge za operacijo
8. Datum začetka, kot je naveden v dokumentu o pogojih za podporo
9. Datum zaključka, kot je naveden v dokumentu o pogojih za podporo
10. Dejanski datum, ko se operacija fizično zaključi ali v celoti izvede
11. Organ, ki izda dokument o pogojih za podporo
12. Datum dokumenta o pogojih za podporo
13. Informacija o tem, ali je operacija veliki projekt, in številka CCI

15. Informacija o tem, ali operacija zajema financiranje v okviru pobude za zaposlovanje mladih

Ni relevantno za ESPR
Ni relevantno za ESRR, Kohezijski sklad in ESPR

13.5.2014

14. Informacija o tem, ali je operacija skupni akcijski načrt, in številka CCI

Ni relevantno za ESS in ESPR

Navedba skladov, za katere se podatki ne zahtevajo

16. Informacija o tem, ali gre pri javni podpori operaciji za državno pomoč
17. Informacija o tem, ali se operacija izvaja v okviru strukture javno-zasebnega partnerstva

13.5.2014

Podatkovna polja

Ni relevantno za ESPR
SL

18. Valuta operacije
19. Številka CCI programov, v okviru katerih operacija prejema podporo
20. Prednostne naloge programov, v okviru katerih operacija prejema podporo
21. Skladi, iz katerih operacija prejema podporo
22. Kategorija zadevne regije

Ni relevantno za Kohezijski sklad in ESPR

23. Oznaka področja intervencije

Ni relevantno za ESPR

24. Oznaka oblike financiranja

Ni relevantno za ESPR

25. Oznaka vrste ozemlja

Ni relevantno za ESPR

26. Oznaka sistemov teritorialnega izvajanja

Ni relevantno za ESPR

27. Oznaka tematskega cilja

Uradni list Evropske unije

Podatki o kategorijah intervencij

Ni relevantno za ESS in ESPR

28. Oznake sekundarne teme ESS

Ni relevantno za ESRR, Kohezijski sklad in ESPR

29. Oznaka gospodarske dejavnosti

Ni relevantno za ESPR

30. Oznaka lokacije

Ni relevantno za ESPR
Podatki o kazalnikih

32. Merska enota za vsak kazalnik učinka

L 138/35

31. Ime in edinstvena identifikacijska oznaka vsakega skupnega kazalnika učinka in vsakega kazalnika učinka za posamezni
program, relevantnega za operacijo, ali če to zahtevajo pravila za posamezne sklade, ime in edinstvena identifikacijska oznaka
vsakega skupnega kazalnika učinka, razčlenjeno po spolu udeležencev

Navedba skladov, za katere se podatki ne zahtevajo

33. Ciljna vrednost kazalnika učinka, po potrebi razčlenjeno po spolu

L 138/36

Podatkovna polja

34. Stopnja realizacije za vsak kazalnik učinka za vsako koledarsko leto, po potrebi razčlenjeno po spolu
SL

35. Ime in edinstvena identifikacijska oznaka vsakega skupnega in posebnega kazalnika rezultata (3) za posamezne programe, ki je
pomemben za operacijo, ali če to zahtevajo pravila za posamezne sklade, ime in edinstvena identifikacijska oznaka vsakega
skupnega kazalnika rezultata, po potrebi razčlenjeno po spolu
36. Merska enota za vsak kazalnik rezultatov
37. Izhodiščna vrednost za vsak navedeni kazalnik rezultatov
38. Ciljna vrednost za navedeni kazalnik rezultatov, po potrebi razčlenjeno po spolu

Ni relevantno za ESS
Ni relevantno za ESRR in Kohezijski sklad

40. Stopnja realizacije za vsak navedeni kazalnik rezultatov za vsako koledarsko leto, po potrebi razčlenjeno po spolu
Finančni podatki o posamezni operaciji (v valuti, ki se uporablja za operacijo)
41. Znesek skupnih upravičenih stroškov operacije, kot je bil odobren v dokumentu o pogojih za podporo
42. Znesek skupnih upravičenih stroškov, ki pomenijo javne izdatke v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013

Ni relevantno za ESRR in Kohezijski sklad
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39. Merska enota za vsak cilj rezultata in izhodiščno vrednost

43. Znesek javne podpore, naveden v dokumentu o pogojih za podporo
Podatki o zahtevkih upravičenca za plačilo (v valuti, ki se uporablja za operacijo)
44. Datum prejema posameznega zahtevka za plačilo od upravičenca
45. Datum posameznega plačila upravičencu na podlagi zahtevka za plačilo
46. Znesek upravičenih izdatkov v zahtevku za plačilo, ki so podlaga za vsako plačilo upravičencu

48. Znesek posameznega plačila upravičencu na podlagi zahtevka za plačilo

13.5.2014

47. Znesek javnih izdatkov v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustreza upravičenim izdatkom, ki so podlaga za
posamezno plačilo

Navedba skladov, za katere se podatki ne zahtevajo

49. Neto prihodek, ki ga ustvari operacija med izvajanjem ter ni bil upoštevan v dokumentu o pogojih za podporo in je bil odštet
od upravičenih izdatkov

13.5.2014

Podatkovna polja

50. Datum začetka preverjanj operacije na kraju samem v skladu s členom 125(5)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013
SL

51. Datum revizij operacije na kraju samem v skladu s členom 127(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 in členom 28 te uredbe
52. Organ, ki izvede revizijo ali preverjanje
Podatki o izdatkih v zahtevku upravičenca za plačilo na podlagi dejanskih stroškov (v valuti, ki se uporablja za operacijo)
53. Upravičeni izdatki, prijavljeni Komisiji ter določeni na podlagi dejansko nastalih in plačanih stroškov, po potrebi skupaj s
prispevki v naravi in amortizacijo

55. Vrsta naročila, če se naročilo odda v skladu z določbami Direktive 2004/17/ES (4) ali Direktive 2004/18/ES (5) (gradnje/storitve/
blago) ali Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta (6)
56. Znesek naročila, če se naročilo odda v skladu z določbami Direktive 2004/17/ES ali Direktive 2004/18/ES ali Direktive
2014/23/EU

Uradni list Evropske unije

54. Javni izdatki v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustrezajo upravičenim izdatkom, prijavljenim Komisiji ter
določenim na podlagi dejansko povrnjenih in plačanih stroškov, po potrebi skupaj s prispevki v naravi in amortizacijo

57. Upravičeni izdatki, nastali in plačani na podlagi naročila, če se naročilo odda v skladu z določbami Direktive 2004/17/ES ali Di
rektive 2004/18/ES ali Direktive 2014/23/EU
58. Uporabljeni postopek oddaje javnega naročila, če se naročilo odda v skladu z določbami Direktive 2004/17/ES ali Direktive
2004/18/ES ali Direktive 2014/23/EU
59. Ime ali edinstvena identifikacijska oznaka izvajalca, če se naročilo odda v skladu z določbami Direktive 2004/17/ES ali Direktive
2004/18/ES ali Direktive 2014/23/EU
Podatki o izdatkih v zahtevku upravičenca za plačilo na podlagi standardnih stroškov na enoto (v valuti, ki se uporablja za operacijo)
60. Znesek upravičenih izdatkov, prijavljenih Komisiji, določen na podlagi standardnih stroškov na enoto
L 138/37

61. Javni izdatki v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustrezajo upravičenim izdatkom, prijavljenim Komisiji ter
določenim na podlagi standardnih stroškov na enoto

Navedba skladov, za katere se podatki ne zahtevajo

62. Opredelitev enote, ki se uporablja za standardne stroške na enoto

L 138/38

Podatkovna polja

63. Število dobavljenih enot v skladu z zahtevkom za plačilo za vsako postavko enote
SL

64. Stroški na enoto za posamezno enoto za vsako postavko enote
Podatki o izdatkih v zahtevku upravičenca za plačilo na podlagi plačil pavšalnih zneskov (v valuti, ki se uporablja za operacijo)
65. Znesek upravičenih izdatkov, prijavljenih Komisiji, določen na podlagi pavšalnih zneskov
66. Javni izdatki v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustrezajo upravičenim izdatkom, prijavljenim Komisiji ter
določenim na podlagi pavšalnih zneskov

68. Za vsak pavšalni znesek dogovorjeni znesek iz dokumenta o pogojih za podporo
Podatki o izdatkih v zahtevku upravičenca za plačilo na podlagi pavšalnih stopenj (v valuti, ki se uporablja za operacijo)
69. Znesek upravičenih izdatkov, prijavljenih Komisiji, določen na podlagi pavšalne stopnje
70. Javni izdatki v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustrezajo upravičenim izdatkom, prijavljenim Komisiji ter
določenim na podlagi pavšalne stopnje
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67. Za vsak pavšalni znesek dogovorjeni dosežki (učinki ali rezultati) iz dokumenta o pogojih za podporo kot podlaga za izplačilo
pavšalnih zneskov

Podatki o izterjavah od upravičenca
71. Datum posameznega sklepa o izterjavi
72. Znesek javne podpore, ki ga zadeva posamezen sklep o izterjavi
73. Skupni upravičeni izdatki, ki jih zadeva posamezen sklep o izterjavi
74. Datum prejema posameznega zneska, ki ga upravičenec vrne na podlagi sklepa o izterjavi

76. Skupni upravičeni izdatki, ki ustrezajo javni podpori, ki jo vrne upravičenec

13.5.2014

75. Znesek javne podpore, ki ga upravičenec vrne na podlagi sklepa o izterjavi (brez obresti ali kazni)

77. Znesek javne podpore, ki je na podlagi sklepa o izterjavi ni mogoče izterjati

Navedba skladov, za katere se podatki ne zahtevajo

13.5.2014

Podatkovna polja

78. Skupni upravičeni izdatki, ki ustrezajo neizterljivi javni podpori
SL

Podatki o vlogah za plačilo, predloženih Komisiji (v EUR)
79. Datum vložitve posamezne vloge za plačilo, vključno z upravičenimi izdatki operacije
80. V posamezno vlogo za plačilo vključeni skupni znesek upravičenih izdatkov, ki jih je imel upravičenec in plačani pri izvajanju
operacije
81. V posamezno vlogo za plačilo vključeni skupni znesek javnih izdatkov v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki
so bili uporabljeni v okviru operacije

83. Če je operacija finančni instrument: skupni znesek javnih izdatkov v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki
ustreza skupnemu znesku prispevkov programa, izplačanemu finančnim instrumentom in vključenemu v posamezno vlogo za
plačilo
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82. Če je operacija finančni instrument: v posamezno vlogo za plačilo vključeni skupni znesek prispevkov programa, izplačan
finančnim instrumentom

84. Če je operacija finančni instrument: skupni znesek prispevkov programa, dejansko plačanih kot upravičeni izdatki v smislu člena
42(1)(a), (b) in (d) Uredbe (EU) št. 1303/2013, kakor so bili vključeni v posamezne vloge za plačilo
85. Če je operacija finančni instrument: skupni znesek javnih izdatkov, ki ustreza skupnemu znesku prispevkov programa, dejansko
plačanih kot upravičeni izdatki v smislu člena 42(1)(a), (b) in (d) Uredbe (EU) št. 1303/2013, kakor je bil vključen v posamezno
vlogo za plačilo
86. V primeru državne pomoči, za katero se uporablja člen 131(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013: v posamezno vlogo za plačilo vklju
čeni znesek, izplačan upravičencu v okviru operacije kot predplačilo
87. V primeru državne pomoči, za katero se uporablja člen 131(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013: v vlogo za plačilo vključeni znesek
predplačila, zajet z izdatki, ki jih je plačal upravičenec v treh letih po izplačilu predplačila
L 138/39

88. V primeru državne pomoči, za katero se uporablja člen 131(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013: v vlogo za plačilo vključeni znesek,
izplačan upravičencu v okviru operacije kot predplačilo, ki ni zajet z izdatki, ki jih je plačal upravičenec, in za katerega obdobje
treh let še ni poteklo

Navedba skladov, za katere se podatki ne zahtevajo

89. Znesek upravičenih izdatkov, vključenih v posamezne vloge za plačilo na podlagi člena 14(1) Uredbe (EU) št. 1304/2013

Ni relevantno za ESRR, Kohezijski sklad in ESPR

90. Znesek javnih izdatkov v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, vključenih v posamezne vloge za plačilo na podlagi
člena 14(1) Uredbe (EU) št. 1304/2013

Ni relevantno za ESRR, Kohezijski sklad in ESPR

L 138/40

Podatkovna polja

SL

Podatki o računovodskih izkazih, predloženih Komisiji v skladu s členom 138 Uredbe (EU) št. 1303/2013 (v EUR)
91. Datum predložitve posameznega sklopa računovodskih izkazov, v katere so vključeni izdatki, nastali v okviru operacije
92. Datum predložitve računovodskih izkazov, v katere so vključeni končni izdatki zaključene operacije (če skupni upravičeni izdatki
znašajo 1 000 000 EUR ali več (člen 140 Uredbe (EU) št. 1303/2013))

94. V računovodske izkaze vključen skupni znesek javnih izdatkov v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, nastalih pri
izvajanju operacije, ki ustreza skupnemu znesku upravičenih izdatkov, vnesenemu v računovodske sisteme organa za potrjevanje
95. V računovodske izkaze vključen skupni znesek plačil upravičencu v skladu s členom 132(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki
ustreza skupnemu znesku upravičenih izdatkov, vnesenemu v računovodske sisteme organa za potrjevanje
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93. V računovodske izkaze vključen skupni znesek upravičenih izdatkov operacije, ki je bil vnesen v računovodske sisteme organa
za potrjevanje

96. V računovodske izkaze vključeni skupni upravičeni izdatki operacije, umaknjeni med obračunskim letom
97. V računovodske izkaze vključeni skupni javni izdatki v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustrezajo skupnim
upravičenim izdatkom, umaknjenim med obračunskim letom
98. V računovodske izkaze vključeni skupni upravičeni izdatki operacije, izterjani med obračunskim letom
99. V računovodske izkaze vključeni skupni javni izdatki, ki ustrezajo skupnim upravičenim izdatkom operacije, izterjanim med
obračunskim letom
13.5.2014

100. V računovodske izkaze vključeni skupni upravičeni izdatki operacije, ki jih je treba izterjati na koncu obračunskega leta

Navedba skladov, za katere se podatki ne zahtevajo

101. V računovodske izkaze vključeni skupni javni izdatki operacije, ki ustrezajo skupnim upravičenim izdatkom, ki jih je treba izte
rjati na koncu obračunskega leta

SL

102. Za operacije, vključene v posamezen sklop računovodskih izkazov: skupni upravičeni znesek izdatkov, izterjanih v skladu s čle
nom 71 Uredbe (EU) št. 1303/2013 med obračunskim letom

13.5.2014

Podatkovna polja

103. Za operacije, vključene v posamezen sklop računovodskih izkazov: javni izdatki v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/
2013, ki ustrezajo skupnemu upravičenemu znesku izdatkov, izterjanih v skladu s členom 71 Uredbe (EU) št. 1303/2013 med
obračunskim letom
104. V računovodske izkaze vključeni skupni upravičeni znesek izdatkov operacije, ki jih ni mogoče izterjati na koncu obračunskega
leta

Podatki o posebnih vrstah izdatkov, za katere velja zgornja meja
106. Znesek nastalih in plačanih izdatkov vrste ESRR, ki jih sofinancira ESS v skladu s členom 98(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013

Ni relevantno za ESRR, Kohezijski sklad in ESPR

107. Znesek nastalih in plačanih izdatkov vrste ESS, ki jih sofinancira ESRR v skladu s členom 98(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013

Ni relevantno za ESS, Kohezijski sklad in ESPR

Uradni list Evropske unije

105. V računovodske izkaze vključeni skupni javni izdatki operacije, ki ustrezajo skupnemu upravičenemu znesku izdatkov, ki jih ni
mogoče izterjati na koncu obračunskega leta

108. Znesek nastalih in plačanih izdatkov zunaj programskega območja, vendar znotraj Unije v skladu s členom 70(2) Uredbe (EU)
št. 1303/2013 in členom 13(2) Uredbe (EU) št. 1304/2013
109. Znesek nastalih in plačanih izdatkov zunaj Unije v skladu s členom 13(3) Uredbe (EU) št. 1304/2013
110. Znesek nastalih in plačanih izdatkov zunaj dela programskega območja, ki pripada Uniji, v skladu s členom 20(2) Uredbe (EU)
št. 1299/2013

Ni relevantno za ESRR, Kohezijski sklad in ESPR
Ni relevantno za ESS, Kohezijski sklad in ESPR

111. Znesek nastalih in plačanih izdatkov za nakup zemljišča v skladu s členom 69(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013
L 138/41

112. Znesek prispevkov v naravi v korist operacije v skladu s členom 69(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013

Navedba skladov, za katere se podatki ne zahtevajo

113. Znesek nastalih in plačanih izdatkov v tretjih državah, ki jih zajema instrument za predpristopno pomoč ali evropski instru
ment sosedstva za dejavnosti evropskega teritorialnega sodelovanja

Ni relevantno za ESS, Kohezijski sklad in ESPR

V primeru evropskega teritorialnega sodelovanja upravičenci navedejo vodilnega upravičenca in druge upravičence.
Upravičenec po potrebi navede izdatke drugih organov v okviru operacije, ki se obravnavajo kot izdatki upravičenca.
Pri ESS skupni kazalniki rezultatov vključujejo kazalnike iz prilog I in II k Uredbi (EU) 1304/2013.
Direktiva 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju
poštnih storitev (UL L 134, 30.4.2004, str. 1).
(5) Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L 134, 30.4.2004, str. 114).
(6) Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (UL L 94, 28.3.2014, str. 1).

SL

(1)
(2)
(3)
(4)
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Podatkovna polja
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PRILOGA IV

Ključne zahteve za sisteme upravljanja in nadzora ter njihovo razvrstitev glede na njihovo učinko
vito delovanje v skladu s členom 30
Tabela 1
Ključne zahteve
Ključne zahteve za sistem upravljanja in nadzora

1

Zadevni organi

Ustrezna ločenost funkcij ter ustrezni sistemi poročanja Organ upravljanja
in spremljanja, če pristojni organ zaupa izvajanje nalog
drugemu organu

2

Ustrezen izbor operacij

3

Ustrezno obveščanje upravičencev o veljavnih pogojih za Organ upravljanja
izbrane operacije

4

Ustrezna preverjanja upravljanja

5

Učinkovit sistem, ki zagotavlja, da se hranijo vsi Organ upravljanja
dokumenti v zvezi z izdatki in revizijami ter tako
omogoči ustrezna revizijska sled

6

Zanesljiv sistem za zbiranje, beleženje in hrambo Organ upravljanja
podatkov za namene spremljanja, vrednotenja, finančnega
upravljanja, preverjanja in revizije, vključno s povezavami
s sistemi elektronske izmenjave podatkov z upravičenci

7

Učinkovito izvajanje sorazmernih ukrepov proti golju Organ upravljanja
fijam

Področje uporabe

Notranji nadzor

Organ upravljanja
Dejavnosti upravljanja in
nadzora

Organ upravljanja

8

Ustrezni postopki za pripravo izjave o zanesljivosti uprav Organ upravljanja
ljanja ter letnega povzetka končnih revizijskih poročil in
izvedenih kontrol

9

Ustrezna ločenost funkcij ter ustrezni sistemi poročanja Organ za potrjevanje
in spremljanja, če pristojni organ zaupa izvajanje nalog
drugemu organu

10

Ustrezni postopki za pripravo in vložitev vlog za plačilo Organ za potrjevanje

11

Primerna računalniška evidenca prijavljenih izdatkov in Organ za potrjevanje
pripadajočega javnega prispevka

12

Primerna in popolna evidenca izterljivih, izterjanih in Organ za potrjevanje
umaknjenih zneskov

13

Ustrezni postopki za pripravo računovodskih Organ za potrjevanje
izkazov ter potrjevanje njihove popolnosti, točnosti
in resničnosti

Dejavnosti upravljanja in
nadzora/Spremljanje

Dejavnosti upravljanja in
nadzora

Notranji nadzor

Dejavnosti upravljanja in
nadzora/Spremljanje

Dejavnosti upravljanja in
nadzora
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Ključne zahteve za sistem upravljanja in nadzora

14

13.5.2014
Zadevni organi

Ustrezna ločenost funkcij in ustrezni sistemi za zagoto Revizijski organ
vitev, da ima vsak drug organ, ki izvaja revizije v skladu z
revizijsko strategijo programa, potrebno funkcionalno
neodvisnost in upošteva mednarodno priznane revizijske
standarde

15

Ustrezne revizije sistemov

Revizijski organ

16

Ustrezne revizije operacij

Revizijski organ

17

Ustrezne revizije računovodskih izkazov

Revizijski organ

18

Ustrezni postopki za izdajo zanesljivega revizijskega Revizijski organ
mnenja in pripravo letnega poročila o nadzoru

Področje uporabe

Notranji nadzor

Dejavnosti kontrole

Tabela 2
Klasifikacija ključnih zahtev za sisteme upravljanja in nadzora glede na njihovo delovanje
Kategorija 1

Dobro deluje. Izboljšave niso potrebne ali pa so potrebne le manjše izboljšave

Kategorija 2

Deluje. Potrebne so določene izboljšave

Kategorija 3

Delno deluje. Potrebne so znatne izboljšave

Kategorija 4

Dejansko ne deluje

13.5.2014
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DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 481/2014
z dne 4. marca 2014
o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s posebnimi
pravili o upravičenosti izdatkov za programe sodelovanja
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o posebnih
določbah za podporo cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (1) in zlasti
člena 18(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 18(1) Uredbe (EU) št. 1299/2013 je treba določiti posebna pravila o upravičenosti izdatkov za
programe sodelovanja v zvezi s stroški osebja, pisarniškimi in administrativnimi izdatki, potnimi in namestitve
nimi stroški, stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev ter izdatki za opremo (v nadaljnjem besedilu: kate
gorije izdatkov).

(2)

Da bi se omogočila prožnost pri uporabi pravil o upravičenosti izdatkov za programe sodelovanja, bi morale
imeti države članice, ki so vključene v posamezni program sodelovanja, možnost doreči, da se določena kategorija
izdatkov ne uporablja za posamezno prednostno os zadevnega programa sodelovanja.

(3)

Podrobno bi bilo treba pojasniti, kako so posebna pravila o upravičenosti izdatkov za programe sodelovanja,
določena v tej uredbi, umeščena v splošni pravni okvir pravil o upravičenosti, ki se uporabljajo za vse sklade ESI
in so določena v členih 65 do 71 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(4)

Za vsako kategorijo izdatkov bi bilo treba določiti seznam posameznih elementov izdatkov.

(5)

Pojasniti bi bilo treba, da se darila praviloma ne štejejo za upravičene izdatke. Vendar pa bi se morali stroški,
povezani z razdeljevanjem manjših izdelkov za namene promocije, komuniciranja, oglaševanja ali obveščanja, šteti
za upravičene izdatke.

(6)

Opredeliti bi bilo treba različne elemente stroškov osebja ter določiti pravila za izračun, obračunavanje in povra
čilo stroškov osebja na splošno ter stroškov razporeditev za del delovnega časa ali pogodb za opravljanje storitev
na urni osnovi.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 259.
(2) Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regio
nalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu
za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013,
str. 320).
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(7)

Določiti bi bilo treba različne elemente pisarniških in administrativnih izdatkov skupaj s pravili za izračun, obra
čunavanje in povračilo takšnih stroškovnih elementov, bodisi kot neposrednih ali posrednih stroškov, zlasti če se
kombinirajo s pavšalnimi stopnjami na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013.

(8)

Določiti bi bilo treba različne elemente potnih in namestitvenih stroškov skupaj s pravili za izračun, obračuna
vanje in povračilo, ne glede na to, ali ima take izdatke upravičenec ali neposredno njegovi zaposleni. Pojasniti bi
bilo treba tudi pogoje za knjiženje potnih in namestitvenih stroškov, ki so nastali zunaj dela programskega
območja, ki pripada Uniji, v smislu člena 20 Uredbe (EU) št. 1299/2013.

(9)

Navesti bi bilo treba različne elemente stroškov zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev.

(10)

Navesti bi bilo treba različne elemente izdatkov za opremo, skupaj s pravili o upravičenosti izdatkov v zvezi z
rabljeno opremo.

(11)

Da bi se omogočila takojšnja uporaba ukrepov iz te uredbe, bi morala uredba začeti veljati dan po objavi v
Uradnem listu Evropske unije –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Predmet urejanja in področje uporabe
1.
Brez poseganja v pravila o upravičenosti, določena v členih 65 do 71 Uredbe (EU) št. 1303/2013 ali na njihovi
podlagi, ta uredba določa posebna pravila o upravičenosti izdatkov za programe sodelovanja v zvezi z naslednjimi kate
gorijami izdatkov:
(a) stroški osebja;
(b) pisarniški in administrativni izdatki;
(c) potni in namestitveni stroški;
(d) stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev ter
(e) izdatki za opremo.
2.
Države članice, ki so zastopane v odboru za spremljanje posameznega programa sodelovanja, se lahko dogovorijo,
da izdatki, ki spadajo v eno ali več kategorij iz odstavka 1, niso upravičeni v okviru ene ali več prednostnih osi.

Člen 2
Splošne določbe
1.
Vsi izdatki, ki so v skladu s to uredbo upravičeni in jih plača upravičenec ali se plačajo v njegovem imenu, se nave
zujejo na stroške začetka ali začetka in izvajanja operacije ali dela operacije.
2.

Naslednji stroški niso upravičeni:

(a) globe, denarne kazni in izdatki za pravdne stroške;
(b) stroški daril, razen tistih, ki ne presegajo vrednosti 50 EUR na darilo in so povezani s promocijo, komuniciranjem,
oglaševanjem ali obveščanjem;
(c) stroški, povezani z nihanjem deviznih tečajev.
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Člen 3
Stroški osebja
1.

Izdatki za stroške osebja obsegajo bruto stroške osebja, ki je pri upravičencu zaposleno:

(a) s polnim delovnim časom;
(b) s krajšim delovnim časom in fiksnim številom delovnih ur na mesec;
(c) s krajšim delovnim časom in variabilnim številom delovnih ur na mesec ali
(d) na urni osnovi.
2.

Izdatki za stroške osebja so omejeni na naslednje:

(a) izplačila plač za dejavnosti, ki jih subjekt ne bi opravljal, če se zadevna operacija ne bi izvajala, in so določene v
pogodbi o zaposlitvi ali pogodbi o delu, sklepu o imenovanju (v nadaljnjem besedilu: dokument o zaposlitvi) ali
predpisane ter so povezane z nalogami, določenimi v opisu delovnega mesta zadevnega zaposlenega;
(b) vse druge stroške, ki jih ima in krije delodajalec ter so neposredno povezani z izplačili plač, kot so davki in prispevki
iz naslova zaposlitve in socialne varnosti, vključno s pokojninskimi prispevki, kakor so zajeti v Uredbi (ES)
št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (1), če:
(i)

so določeni v dokumentu o zaposlitvi ali predpisani;

(ii) so v skladu z zakonodajo, navedeno v dokumentu o zaposlitvi, in standardnimi praksami v državi in/ali organi
zaciji, v kateri zadevni zaposleni dejansko dela, ter
(iii) se delodajalcu ne povrnejo.
Kar zadeva točko (a), se lahko plačila fizični osebi, ki pri upravičencu opravlja delo na podlagi pogodbe, ki ni pogodba o
zaposlitvi ali pogodba o delu, obravnavajo kot izplačila plač, takšna pogodba pa se šteje za dokument o zaposlitvi.
3.
(i)

Stroški osebja se lahko povrnejo:
na podlagi dejanskih stroškov (ki se dokažejo z dokumentom o zaposlitvi in plačilnimi listi) ali

(ii) na podlagi možnosti poenostavljenih stroškov iz člena 67(1)(b) do (d) Uredbe (EU) št. 1303/2013 ali
(iii) kot pavšalni znesek v skladu s členom 19 Uredbe (EU) št. 1299/2013.
4.

Stroški osebja za posameznike, ki so za del delovnega časa razporejeni na operacijo, se izračunajo kot:

(a) fiksni odstotek bruto stroška zaposlenega, ki je določen s fiksnim odstotkom delovnega časa, opravljenega na opera
ciji, brez obveznosti vzpostavitve ločenega sistema za evidentiranje delovnega časa, ali
(b) variabilni delež bruto stroška zaposlenega v skladu s spreminjajočim se številom delovnih ur, ki se na mesec opravi
na operaciji, na podlagi sistema za evidentiranje časa, ki zajema 100 % delovnega časa zaposlenega.
5.
Delodajalec vsakemu posamezniku, ki je na operacijo razporejen za del delovnega časa v skladu s točko (a)
odstavka 4, izda dokument, v katerem določi odstotek delovnega časa, ki se opravi na operaciji.
6.
Povračilo stroškov osebja, ki je na operacijo razporejeno za del delovnega časa v skladu s točko (b) odstavka 4, se
izračuna na podlagi urne postavke, ki se določi tako, da:
(i) se mesečni bruto stroški zaposlenega delijo z mesečnim delovnim časom, izraženim v urah in določenim v doku
mentu o zaposlitvi, ali
(ii) se zadnji evidentirani letni bruto stroški zaposlenega delijo s 1 720 urami v skladu s členom 68(2) Uredbe (EU)
št. 1303/2013.
Tako dobljena urna postavka se pomnoži s številom dejansko opravljenih ur dela na posamezni operaciji.
(1) Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 166,
30.4.2004, str. 1).
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7.
Za posameznike, ki glede na dokument o zaposlitvi opravljajo naloge na urni osnovi, se upravičeni stroški osebja
izračunajo tako, da se število dejansko opravljenih ur dela za posamezno operacijo, določenih na podlagi sistema za
evidentiranje delovnega časa, pomnoži z urno postavko iz dokumenta o zaposlitvi.

Člen 4
Pisarniški in administrativni izdatki
Pisarniški in administrativni izdatki so omejeni na naslednje elemente:
(a) najem pisarniških prostorov;
(b) zavarovanja ter davki in prispevki, povezani z objekti, v katerih je nameščeno osebje, ter z opremo pisarniških
prostorov (npr. požarno zavarovanje, zavarovanje za primer kraje);
(c) obratovalni stroški (npr. elektrika, ogrevanje, voda);
(d) pisarniški material;
(e) splošno računovodstvo znotraj organizacije upravičenca;
(f) arhivi;
(g) vzdrževanje, čiščenje in popravila;
(h) varnost;
(i) informacijski sistemi;
(j) komunikacije (npr. telefon, telefaks, internet, poštne storitve, poslovne vizitke);
(k) bančni stroški za odprtje in vodenje računa ali računov, kadar je za izvajanje operacije treba odpreti ločen račun;
(l) stroški transnacionalnih finančnih transakcij.

Člen 5
Potni in namestitveni stroški
1.

Izdatki za potne in namestitvene stroške so omejeni na naslednje elemente:

(a) potni stroški (npr. vozovnice, potovalno in avtomobilsko zavarovanje, gorivo, število prevoženih kilometrov, cestnine
in parkirnine);
(b) stroški prehrane;
(c) stroški namestitve;
(d) stroški vizuma;
(e) dnevnice.
2.

Noben element iz točk (a) do (d) odstavka 1 se ne povrne, v kolikor je krit z dnevnico.

3.
Potni in namestitveni stroški za zunanje strokovnjake in ponudnike storitev spadajo med stroške zunanjih stro
kovnih izvajalcev in storitev iz člena 6.
4.
Za izdatke iz tega člena, ki jih plača neposredno zaposleni pri upravičencu, upravičenec predloži dokazilo, da so
bili zaposlenemu povrnjeni.
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5.
Pri operacijah, ki zadevajo tehnično pomoč ali promocijske dejavnosti in dejavnosti za krepitev zmogljivosti,
so izdatki, ki nastanejo zunaj dela programskega območja, ki pripada Uniji, upravičeni, če so nastali v skladu s
členom 20(3) Uredbe (EU) št. 1299/2013.
6.
Organ upravljanja lahko sprejme stroške namestitve in prehrane v objektih, ki so zunaj dela programskega
območja, ki pripada Uniji, kot upravičene, če so nastali v skladu s členom 20(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013. To velja tudi
za lokalne potne stroške v kraju dogodka ali ukrepa, ki poteka zunaj dela programskega območja, ki pripada Uniji.
7.
Za osebje upravičencev zunaj dela programskega območja, ki pripada Uniji, lahko organ upravljanja sprejme
stroške iz odstavka 1, vključno s stroški potovanja v kraj in iz kraja dogodka ali ukrepa znotraj ali zunaj dela program
skega območja, ki pripada Uniji, kot upravičene, če so nastali v skladu s členom 20(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013.
8.
Za osebje upravičencev znotraj dela programskega območja, ki pripada Uniji, se stroški iz odstavka 1, vključno s
stroški potovanja v kraj in iz kraja dogodka ali ukrepa znotraj ali zunaj dela programskega območja, ki pripada Uniji,
štejejo za upravičene, če so nastali v skladu s členom 20(1) Uredbe (EU) št. 1299/2013.

Člen 6
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev
Izdatki za stroške zunanjih strokovnih svetovalcev in storitev so omejeni na naslednje storitve in strokovno znanje, ki jih
zagotavlja oseba javnega ali zasebnega prava ali fizična oseba, ki ni upravičenec operacije:
(a) študije ali raziskave (npr. vrednotenja, strategije, idejni projekti in idejne zasnove, priročniki);
(b) usposabljanje;
(c) prevodi;
(d) razvoj, spremembe in posodobitve informacijskih sistemov in spletnih strani;
(e) promocija, komuniciranje, obveščanje javnosti ali informiranje v zvezi s posamezno operacijo ali programom sode
lovanja;
(f)

finančno upravljanje;

(g) storitve v zvezi z organizacijo in izvedbo dogodkov ali sestankov (vključno z najemnino, pogostitvami ali tolmače
njem);
(h) udeležba na dogodkih (npr. kotizacija);
(i)

pravno svetovanje in notarske storitve, tehnično in finančno strokovno znanje ter druge storitve svetovanja in raču
novodske storitve;

(j)

pravice intelektualne lastnine;

(k) preverjanja v skladu s členom 125(4)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013 in členom 23(4) Uredbe (EU) št. 1299/2013;
(l)

stroški potrjevanja in revizij na ravni programa na podlagi členov 126 in 127 Uredbe (EU) št. 1303/2013;

(m) stroški v zvezi z jamstvi, ki jih zagotovijo banke ali druge finančne institucije, če se to zahteva po pravu Unije ali
nacionalnem pravu ali v programskem dokumentu, ki ga sprejme odbor za spremljanje;
(n) stroški potovanja in namestitve zunanjih strokovnjakov, govorcev, vodij sestankov in ponudnikov storitev;
(o) drugo posebno strokovno znanje in storitve, ki so potrebni v okviru operacij.
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Člen 7
Izdatki za opremo
1.
Izdatki za financiranje opreme, ki jo za operacijo nabavi, najame ali zakupi upravičenec, razen tistih iz člena 4, so
omejeni na naslednje:
(a) pisarniška oprema;
(b) strojna in programska informacijska oprema;
(c) pohištvo in druga oprema;
(d) laboratorijska oprema;
(e) stroji in instrumenti;
(f) orodja ali naprave;
(g) vozila;
(h) druga posebna oprema, potrebna v okviru operacij.
2.

Stroški nakupa rabljene opreme so lahko upravičeni pod naslednjimi pogoji:

(a) v zvezi z njo ni bila prejeta druga podpora iz skladov ESI;
(b) njena cena ne presega običajne cene na zadevnem trgu;
(c) ima tehnične značilnosti, potrebne za operacijo, ter izpolnjuje veljavne predpise in standarde.
Člen 8
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 4. marca 2014
Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO
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DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 482/2014
z dne 4. marca 2014
o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 114/2013 glede povprečnih specifičnih emisij
CO2 v letu 2010, določenih za proizvajalca Great Wall Motor Company Limited
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2011 o določitvi standardov
emisijskih vrednosti za nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz
lahkih tovornih vozil (1) in zlasti člena 11(7) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Proizvajalec lahkih gospodarskih vozil Great Wall Motor Company Limited je Komisijo obvestil, da so povprečne
specifične emisije CO2 v letu 2010, določene za navedenega proizvajalca v Delegirani uredbi Komisije (EU)
št. 114/2013 (2), napačne. Proizvajalec je predložil podrobne dokaze, da so bile povprečne specifične emisije CO2
v letu 2010 znatno višje od vrednosti iz navedene uredbe.

(2)

Komisija je ocenila dokaze družbe Great Wall Motor Company Limited in meni, da je primerno vrednost popra
viti.

(3)

Delegirano uredbo (EU) št. 114/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Na seznamu iz Priloge III k Uredbi (EU) št. 114/2013 se vnos v drugem stolpcu z naslovom „Povprečne emisije (g/km)“
za znamko Great Wall Motor Company Limited nadomesti z „225,00“.
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, 4. marca 2014
Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO

(1) UL L 145, 31.5.2011, str. 1.
(2) Delegirana uredba Komisije (EU) št. 114/2013 z dne 6. novembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta
in Sveta v zvezi z določitvijo pravil glede zahtevkov za odstopanje od ciljev specifičnih emisij CO2 za nova lahka gospodarska vozila
(UL L 38, 9.2.2013, str. 1).
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 483/2014
z dne 8. maja 2014
o zaščitnih ukrepih v zvezi s prašičjo drisko, ki jo povzroča deltakoronavirus, glede zahtev za
zdravje živali pri vnosu v Unijo z razprševanjem posušene krvi in krvne plazme prašičjega izvora,
ki sta namenjeni za proizvodnjo krme za rejne prašiče
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinar
skih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in zlasti člena 22(3) (1) Direktive,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Člen 22(1) Direktive 97/78/ES določa, da če se na ozemlju tretje države pojavi ali širi bolezen ali kakršen koli
drug pojav ali okoliščina, ki lahko predstavlja resno nevarnost za zdravje živali, ali če kakršen koli drug resen
razlog v zvezi z zdravjem živali to zahteva, mora Komisija na lastno pobudo ali zahtevo države članice nemu
doma sprejeti ukrepe, vključno s posebnimi pogoji za proizvode, ki prihajajo iz celotne zadevne tretje države ali
njenega dela.

(2)

Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (2) določa pravila v zvezi javnim zdravjem in
zdravjem živali za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, da se preprečijo in čim bolj zmanjšajo
tveganja za javno zdravje in zdravje živali zaradi navedenih proizvodov ter zlasti da se zaščiti varnost krmne
verige. Poleg tega uredba razvršča navedene proizvode v posebne kategorije, ki odražajo raven tveganja za javno
zdravje in zdravje živali.

(3)

Člen 41(3) Uredbe (ES) št. 1069/2009 določa zahteve za uvoz živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih
proizvodov iz snovi kategorije 3.

(4)

Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 (3) določa izvedbena pravila za Uredbo (ES) št. 1069/2009, vključno s poseb
nimi zahtevami za obdelavo ali predelavo živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, ki so name
njeni za krmljenje rejnih živali, razen kožuharjev.

(5)

Krvni proizvodi, namenjeni za proizvodnjo krme za rejne živali, vključno z razprševanjem posušene krvi in
plazme prašičev, morajo biti proizvedeni v skladu z oddelkom 2 poglavja II Priloge X k Uredbi Komisije (EU)
št. 142/2011. V skladu s točko B navedenega oddelka je treba krvne proizvode predelati po kateri koli od metod
predelave 1 do 5 ali metodi predelave 7, kot so določene v poglavju III Priloge IV k navedeni uredbi, ali drugi
metodi, ki zagotavlja, da so krvni proizvodi skladni z mikrobiološkimi standardi za pridobljene proizvode iz
poglavja I Priloge X k Uredbi Komisije (EU) št. 142/2011. Uredba (EU) št. 142/2011 prav tako določa (zlasti v
stolpcu 6 vrstice 2 v preglednici 1 oddelka 1 poglavja I Priloge XIV), da mora krvne proizvode, ki niso namenjeni
za prehrano ljudi, vendar bi se lahko uporabili kot krma, ki je namenjena za odpremo v Unijo ali tranzit skozi
Unijo, spremljati veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala iz poglavja 4(B) Priloge XV.

(6)

Prašičja driska, ki jo povzroča deltakoronavirus, se pojavlja v Aziji in Severni Ameriki. Ta virus ni bil nikoli
ugotovljen v Uniji. Z razprševanjem posušena kri in krvna plazma prašičev sta tradicionalni sestavini krme za
pujske. Neustrezna toplotna obdelava ali onesnaženje po toplotni obdelavi lahko povzroči širjenje virusa s takš
nimi proizvodi.

(1) UL L 24, 30.1.1998, str. 9.
(2) Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske
proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (UL L 300,
14.11.2009, str. 1).
(3) Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o
določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Di
rektive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direk
tivo (UL L 54, 26.2.2011, str. 1).
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(7)

Zato je treba pregledati zahteve za uvoz z razprševanjem posušene krvi in krvne plazme prašičev, ki sta name
njeni za proizvodnjo krme za rejne prašiče.

(8)

Znanstvene ugotovitve kažejo, da se prašičji koronavirusi v prašičjih iztrebkih inaktivirajo, če so segreti na 71 °C
10 minut ali če se pustijo stati na sobni temperaturi 20 °C 7 dni. Virus ni preživel v poskusno okuženi suhi krmi,
skladiščeni pri temperaturi 24 °C več kot 2 tedna. V tretjih državah se sušenje krvi in krvne plazme z razprševa
njem običajno izvaja pri 80 °C, ki je enakomerno razporejena po vsej snovi.

(9)

Na podlagi teh razpoložljivih informacij se zdi primerno zahtevati, da sta z razprševanjem posušena kri in krvna
plazma prašičjega izvora, vneseni iz tretjih držav in namenjeni za krmljenje prašičev, izpostavljeni visoki tempera
turi, ki ji sledi skladiščenje za določen čas pri sobni temperaturi, da se čim bolj zmanjša tveganja onesnaženja po
obdelavi.

(10)

Zaradi potrebe po zaščiti zdravja živali v Uniji in resne nevarnosti, ki jo predstavljajo zadevni krvni proizvodi, bi
morala Komisija sprejeti začasne zaščitne ukrepe. Zato bi moralo navedene proizvode pri njihovem vnosu v Unijo
spremljati veterinarsko spričevalo, izdano v skladu z vzorcem iz Priloge k tej uredbi.

(11)

Začasni zaščitni ukrepi bi se morali uporabljati od dneva, ki sledi objavi te uredbe, pa do največ 12 mesecev.
Lahko se spremenijo v skladu z oceno tveganja, ki temelji na novih znanstvenih spoznanjih.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Z odstopanjem od stolpca 6 vrstice 2 v preglednici 1 oddelka 1 poglavja I Priloge XIV in poglavja 4(B) Priloge XV k
Uredbi (EU) št. 142/2011 krvne proizvode, ki niso namenjeni za prehrano ljudi, vendar bi se lahko uporabili kot posa
mična krmila, ki so namenjena odpremi v Unijo ali tranzit skozi Unijo, spremlja veterinarsko spričevalo, izdano v skladu
z vzorcem iz Priloge k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Uporablja se za pošiljke, certificirane od dneva po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Uporablja se do 31. maja 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 8. maja 2014
Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 484/2014
z dne 12. maja 2014
o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede hipotetičnega kapitala centralne nasprotne
stranke v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih
instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (1) ter zlasti tretjega pododstavka
člena 50a(4) in tretjega pododstavka člena 50c(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) institucije s sedežem v Uniji trenutno
vsako četrtletje poročajo o izpolnjevanju obveznosti v zvezi s kapitalskimi zahtevami. Da bi se v čim večji meri
zmanjšale neskladnosti med referenčnimi datumi, določenimi za institucije, in datumi, določenimi za centralne
nasprotne stranke (v nadaljnjem besedilu: CNS), za izračun in poročanje informacij, povezanih s hipotetičnim
kapitalom, bi morali referenčni datumi, določeni za CNS, zajemati vsaj referenčne datume, ki so že določeni za
institucije. Vendar bi se pri večji pogostosti poročanja informacij v zvezi s hipotetičnim kapitalom moralo upošte
vati tudi dejstvo, da imajo lahko klirinški člani s sedežem v tretjih državah drugačne datume poročanja. Poleg tega
lahko obstajajo velike razlike v kapitalskih zahtevah, in da bi imeli aktualen pregled nad navedenimi zahtevami,
bodo klirinški člani in njihovi pristojni organi morda želeli navedene izpostavljenosti spremljati pogosteje kot
vsako četrtletje.

(2)

V običajnih razmerah datumi poročanja za CNS ne bi smeli zaostajati več kot en teden za datumom izračuna. En
teden je dovolj časa za CNS, da izvede vse notranje kontrole ter zaključi potrebni proces odobritve, preden
sporoči zahtevane podatke. Če CNS razvije popolnoma avtomatiziran sistem, je lahko datum poročanja zelo blizu
datuma izračuna. Vendar trenutno CNS morda nimajo zmogljivosti, da bi celoten postopek zaključile v tem času,
in bodo morda morale razviti svoje notranje postopke in infrastrukture, da bodo to lahko storile. Glede na to bi
bilo treba uvesti prehodno določbo, da bi se CNS zagotovilo dovolj časa, da razvijejo potrebne notranje postopke
in infrastrukture, pa tudi, da klirinškim članom začnejo poročati informacije v zvezi s hipotetičnim kapitalom.

(3)

V skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 bi se izgube v primeru neplačila klirinškega člana najprej krile z začetnim
kritjem člana, ki je v zaostanku s plačili, in njegovim prispevkom v jamstveni sklad. Če to ne zadošča, se izgube
krijejo s predhodno financiranimi finančnimi viri, ki jih CNS prispevajo za potrebe kaskadnega kritja neplačila, in
s predhodno financiranimi prispevki v jamstveni sklad članov, ki niso v zaostanku s plačili. V tem obdobju bi bilo
treba povečati pogostost poročanja, da bi drugi klirinški člani, ki niso v zaostanku s plačili, in pristojni organi
imeli vse aktualne informacije v zvezi s hipotetičnim kapitalom, potrebnim za izračun kapitalskih zahtev klirin
ških članov. CNS bi morale razpolagati s tehničnimi zmogljivostmi in notranjimi postopki za izračun in predlo
žitev informacij, povezanih s hipotetičnim kapitalom v takih izjemnih razmerah.

(4)

V skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 mora CNS v roku enega meseca obnoviti predhodno financirana lastna
finančna sredstva za potrebe kaskadnega kritja neplačila. V ta namen bi morala biti pogostost izračuna in poro
čanja v teh razmerah večja od običajne. Dnevno poročanje informacij v zvezi s hipotetičnim kapitalom bi lahko
bilo manj smiselno, saj lahko traja nekaj časa, da se ugotovi skupni obseg izgub v primeru neplačila klirinškega

(1) UL L 201, 27.7.2012, str. 1.
(2) Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investi
cijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).
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člana. Glede na to, da se lahko soočijo z vrsto različnih scenarijev, bi morali pristojni organi imeti tudi možnost,
da zahtevajo večjo pogostost poročanja v obdobjih izjemnih razmer na osnovi ocene razmer, pri katerih bi se
morala upoštevati stopnja dejanskega ali predvidenega zmanjšanja predhodno financiranih finančnih sredstev, ki
so na voljo CNS (tako tistih, ki jih je prispevala CNS, kot tistih, ki so jih prispevali klirinški člani). Večja pogostost
poročanja bi se morala uporabljati, dokler se navedeni viri ne obnovijo na raven, ki jo zahteva zadevna zakono
daja.

(5)

Velika pogostost poročanja v obdobjih izjemnih razmer je lahko zelo zahtevna zaradi na novo uvedene zahteve
po poročanju. To lahko predstavlja izzive v zvezi s tehnično izvedbo vsaj za nekatere CNS. Da bi se ti izzivi
omilili, je ustrezno določiti kasnejši datum začetka uporabe za zahteve po večji pogostosti poročanja. To bo CNS
omogočilo, da izboljšajo notranje postopke in nadgradijo svoje sisteme.

(6)

Določbe v tej uredbi so tesno medsebojno povezane, saj se nanašajo na izračun in poročanje hipotetičnega kapi
tala CNS. Za zagotovitev skladnosti med navedenimi določbami, ki bi morale začeti veljati hkrati, in za omogo
čanje celovitega pregleda nad določbami in enotnega dostopa do njih za osebe, za katere veljajo navedene obvez
nosti, je zaželeno, da se vsi zadevni izvedbeni tehnični standardi, ki se zahtevajo z Uredbo (EU) št. 648/2012,
vključijo v eno uredbo.

(7)

Ta uredba temelji na osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je Evropski bančni organ predložil Komisiji.

(8)

Evropski bančni organ je opravil javna posvetovanja o osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, na katerih
temelji ta uredba, analiziral morebitne povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za
bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (1) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pogostost in datumi izračuna, ki ga zahteva člen 50a(3) Uredbe (EU) št. 648/2012

1.
Izračun, določen v členu 50a(3) Uredbe (EU) št. 648/2012, se opravi mesečno, razen kadar se uveljavlja diskrecijska
pravica iz člena 3(1) te uredbe, ko se izračun opravi tedensko ali dnevno.

2.

Če je pogostost izračuna iz odstavka 1 mesečna, CNS uporabi oboje od naslednjega:

(a) referenčni datumi izračuna so:
31. januar, 28. februar (oziroma 29. februar v prestopnem letu), 31. marec, 30. april, 31. maj, 30. junij, 31. julij,
31. avgust, 30. september, 31. oktober, 30. november, 31. december;
(b) datumi, na katere CNS opravijo izračun (v nadaljnjem besedilu: datum izračuna), so:
1. februar, 1. marec, 1. april, 1. maj, 1. junij, 1. julij, 1. avgust, 1. september, 1. oktober, 1. november, 1. december,
1. januar.
3.
Če je pogostost izračuna iz odstavka 1 tedenska ali mesečna, je datum prvega izračuna dan po datumu, ko pristojni
organ poda zahtevek. Prvi referenčni datum je datum, ko pristojni organ poda zahtevek. Za naknadne izračune je refe
renčni datum dan pred datumom izračuna. Pri tedenskih izračunih je časovni razmik med datumi izračuna 5 delovnih
dni.
(1) Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa
(Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010,
str. 12).
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Če je datum izračuna državni praznik, sobota ali nedelja, se izračun opravi na naslednji delovni dan.

Člen 2
Pogostost, datumi in enotna oblika poročanja, ki ga zahtevata člen 50c(2) in člen 89(5a) Uredbe (EU)
št. 648/2012
1.
Poročanje, ki ga zahteva člen 50c(2) Uredbe (EU) št. 648/2012 in, kjer je smiselno, tretji pododstavek člena 89(5a)
Uredbe (EU) št. 648/2012, se izvaja mesečno, razen kadar se uveljavlja diskrecijska pravica iz člena 3(1) te uredbe, ko se
poročanje izvaja tedensko ali dnevno.
2.
Če je pogostost poročanja v skladu z odstavkom 1 mesečna, je datum poročanja v petih dneh po datumu izračuna
iz člena 1 ali prej, kadar je to možno.
3.

Če je pogostost poročanja iz odstavka 1 dnevna ali tedenska, je datum poročanja dan po datumu izračuna.

4.

Če je datum poročanja državni praznik, sobota ali nedelja, je datum poročanja naslednji delovni dan.

5.
CNS poročajo informacije iz odstavka 1 z uporabo predloge iz Priloge I (Informacije v zvezi s hipotetičnim kapi
talom), izpolnjene v skladu z navodili iz Priloge II (Navodila za poročanje informacij v zvezi s hipotetičnim kapitalom).

Člen 3
Pogoji za večje pogostosti izračuna in poročanja v skladu s členom 50a(3) in členom 50c(2) Uredbe (EU)
št. 648/2012
1.
Pristojni organi institucije, ki deluje kot klirinški član, lahko od vsake CNS, v kateri navedena institucija deluje kot
klirinški član, zahtevajo, da opravi izračun iz člena 1(1) ter poroča v skladu s členom 2(1), z dnevno ali tedensko pogo
stostjo, v eni od naslednjih situacij:
(a) če mora CNS v primeru zaostankov s plačili enega klirinškega člana uporabiti določen delež predhodno financiranih
finančnih sredstev, ki jih je prispevala za potrebe kaskadnega kritja neplačila v skladu s členom 43 Uredbe (EU)
št. 648/2012;
(b) če mora CNS v primeru zaostankov s plačili enega klirinškega člana uporabiti prispevke iz jamstvenega sklada, vpla
čane s strani klirinških članov, ki niso v zaostanku s plačili, v skladu s členom 42 Uredbe (EU) št. 648/2012.
2.
Pristojni organi se za dnevno ali tedensko pogostost iz odstavka 1 odločijo na podlagi višine dejanskega ali predvi
denega zmanjšanja predhodno financiranih finančnih sredstev.
3.
Če pristojni organi od CNS zahtevajo večjo pogostost izračuna in poročanja v skladu s točko (a) odstavka 1, se
večja pogostost uporablja, dokler se predhodno financirana sredstva, ki jih je CNS prispevala za potrebe kaskadnega
kritja neplačila, ne obnovijo na raven, določeno v členu 35 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 153/2013 (1).
4.
Če pristojni organi od CNS zahtevajo večjo pogostost izračuna in poročanja v skladu s točko (b) odstavka 1, se
večja pogostost uporablja, dokler se prispevki v jamstveni sklad, vplačani s strani klirinških članov CNS, ki niso v
zaostanku s plačili, ne obnovijo na raven, določeno v členu 42 Uredbe (EU) št. 648/2012.
(1) Delegirana uredba Komisije (EU) št. 153/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta
in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede zahtev za centralne nasprotne stranke (UL L 52, 23.2.2013, str. 41).

L 138/60

SL

Uradni list Evropske unije

13.5.2014

Člen 4
Prehodne določbe
Z odstopanjem od člena 2(2) CNS v obdobju od datuma začetka uporabe te uredbe do 31. decembra 2014 sporočijo
informacije iz navedenega odstavka najkasneje petnajst delovnih dni po referenčnem datumu ali prej, če je to možno.
Člen 5
Začetek veljavnosti in uporabe
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Uporablja se od 2. junija 2014, razen člena 1(3), člena 2(3) in člena 3, ki se uporabljajo od 1. januarja 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 12. maja 2014
Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO
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PRILOGA I

Informacije v zvezi s hipotetičnim kapitalom
ID
št.

Postavka

Pravna podlaga

10

Centralna nasprotna stranka

—

20

Identifikator jamstvenega sklada

Člen 50c(1), Uredba (EU) št. 648/2012

30

Datum izračuna

Člen 1(2), Izvedbena uredba Komisije (EU)
št. 484/2014

40

Hipotetični kapital (KCNS)

Člen 50c(1)(a), Uredba (EU) št. 648/2012

50

Vsota predhodno financiranih prispevkov Člen 50c(1)(b), Uredba (EU) št. 648/2012
(DFCM)

60

Znesek predhodno financiranih finančnih Člen 50c(1)(c), Uredba (EU) št. 648/2012
virov, ki jih mora CNS uporabiti pred
uporabo prispevkov iz jamstvenega sklada
preostalih klirinških članov (DFCNS)

70

Skupno število klirinških članov (N)

Člen 50c(1)(d), Uredba (EU) št. 648/2012

80

Faktor koncentracije (β)

Člen 50c(1)(e), Uredba (EU) št. 648/2012

90

Celotni znesek začetnega kritja

Člen 89(5a), tretji pododstavek, Uredba (EU)
št. 648/2012

Znesek
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PRILOGA II
NAVODILA ZA POROČANJE INFORMACIJ V ZVEZI S HIPOTETIČNIM KAPITALOM

1.

Ta priloga vsebuje dodatna navodila za razpredelnico iz Priloge I.
SPLOŠNA NAVODILA

2.

Pogostost

2.1 Poročanje po predlogi se izvaja s pogostostjo, določeno v členu 1 te uredbe.
3.

Datumi predložitve

3.1 Datumi predložitve so določeni v členu 2.
NAVODILA V ZVEZI S PREDLOGAMI

4.

Dogovor glede predznaka

4.1 Vsi zneski se sporočijo kot pozitivne vrednosti.
4.2 Pri izpolnjevanju predlog se informacije navedejo v naslednji obliki in upošteva se naslednja pravna podlaga:
ID št.
predloge

10

Navodila

Naziv centralne nasprotne stranke (CNS)
Oblika

20

30

40

Besedilo, poljubno število znakov

Identifikator jamstvenega sklada
Pravna podlaga

Člen 50c(1) Uredbe (EU) št. 648/2012

Navodilo

V skladu s členom 50c(1) CNS, ki ima več kot en jamstveni sklad, sporoči
informacije iz prvega pododstavka navedenega člena za vsak jamstveni sklad
posebej.

Oblika

Besedilo, poljubno število znakov

Izračun

Brez

Datum izračuna
Pravna podlaga

Člen 1(2) te uredbe

Opomba

Datum izračuna v skladu s členom 1(2) te uredbe glede na zahtevano pogo
stost.

Oblika

LLLL-MM-DD
Leto s štirimi števkami, vezaj, mesec z dvema števkama, vezaj, dan z dvema
števkama

Izračun

Brez

Hipotetični kapital (KCNS)
Pravna podlaga

Člen 50c(1)(a) Uredbe (EU) št. 648/2012

Navodila

Valuta poročanja se opredeli s kodo valute po standardu ISO 4217, ki ji
sledita presledek in znesek. Številke se lahko zaokrožijo, pri čemer mora biti
napaka pri zaokroževanju manjša od 1 %.

Oblika

Znesek s kodo ISO

Izračun

Hipotetični kapital se izračuna, kot zahteva člen 50a(2) Uredbe (EU)
št.648/2012.
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ID št.
predloge

50

60

70

80
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Navodila

Vsota predhodno financiranih prispevkov (DFCM)
Pravna podlaga

Člen 50c(1)(b) Uredbe (EU) št. 648/2012

Izračun

Predhodno financirani prispevki se izračunajo kot vsota predhodno vplačanih
prispevkov vseh klirinških članov, kot se zahteva v členu 308(2) Uredbe (EU)
št. 575/2013.

Navodila

Valuta poročanja se opredeli s kodo valute po standardu ISO 4217, ki ji
sledita presledek in znesek. Številke se lahko zaokrožijo, pri čemer mora biti
napaka pri zaokroževanju manjša od 1 %.

Oblika

Znesek s kodo ISO

Znesek predhodno financiranih finančnih virov, ki jih mora CNS uporabiti pred uporabo
prispevkov iz jamstvenega sklada preostalih klirinških članov (DFCNS)
Pravna podlaga

Člen 50c(1)(c) Uredbe (EU) št. 648/2012

Izračun

Vsota predhodno financiranih prispevkov vseh klirinških članov CNS se izra
čuna, kot se zahteva v členu 308(3)(c) Uredbe (EU) št. 575/2013.

Navodila

Valuta poročanja se opredeli s kodo valute po standardu ISO 4217, ki ji
sledita presledek in znesek. Številke se lahko zaokrožijo, pri čemer mora biti
napaka pri zaokroževanju manjša od 1 %.

Oblika

Znesek s kodo ISO

Skupno število klirinških članov (N)
Pravna podlaga

Člen 50c(1)(d) Uredbe (EU) št. 648/2012

Izračun

Število klirinških članov CNS

Oblika

Celo število

Faktor koncentracije (β)
Pravna podlaga

Člen 50c(1)(e) Uredbe (EU) št. 648/2012

Izračun

Faktor koncentracije se izračuna, kot zahteva člen 50d(c) Uredbe (EU)
št. 648/2012.

Navodila

Valuta poročanja se opredeli s kodo valute po standardu ISO 4217, ki ji
sledita presledek in znesek. Številke se lahko zaokrožijo, pri čemer mora biti
napaka pri zaokroževanju manjša od 1 %.

Oblika

Znesek s kodo ISO
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ID št.
predloge

90

13.5.2014

Navodila

Celotni znesek začetnega kritja
Pravna podlaga

Tretji pododstavek člena 89(5a) Uredbe (EU) št. 648/2012

Izračun

Celotni znesek začetnega kritja, ki ga CNS prejme od svojih klirinških članov,
se izračuna, kot se zahteva v členih 24 do 27 Delegirane uredbe (EU)
št. 153/2013.

Navodila

Te informacije se poročajo samo, kadar je smiselno. Valuta poročanja se opre
deli s kodo valute po standardu ISO 4217, ki ji sledita presledek in znesek.
Številke se lahko zaokrožijo, pri čemer mora biti napaka pri zaokroževanju
manjša od 1 %.

Oblika

Znesek s kodo ISO

13.5.2014
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 485/2014
z dne 12. maja 2014
o odobritvi aktivne snovi Bacillus pumilus QST 2808 v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009
Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in spremembi
Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarma
cevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) in zlasti člena 13(2) in
člena 78(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 80(1)(a) Uredbe (ES) št. 1107/2009 ter ob upoštevanju postopka in pogojev za odobritev je
treba Direktivo Sveta 91/414/EGS (2) uporabljati za aktivne snovi, v zvezi s katerimi je bila pred 14. junijem
2011 sprejeta odločitev v skladu s členom 6(3) navedene direktive. S Sklepom Komisije 2011/253/EU (3) je bilo
potrjeno, da Bacillus pumilus QST 2808 izpolnjuje pogoje iz člena 80(1)(a) Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(2)

V skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS je Nizozemska 3. decembra 2010 prejela zahtevek podjetja Agra
Quest Inc., zdaj Bayer CropScience, za vključitev aktivne snovi Bacillus pumilus QST 2808 v Prilogo I k Direktivi
91/414/EGS. Z Izvedbenim sklepom 2011/253/EU je bilo potrjeno, da je dokumentacija „popolna“ v smislu
načelnega izpolnjevanja zahtev po podatkih in informacijah iz prilog II in III k Direktivi 91/414/EGS.

(3)

Za navedeno aktivno snov so bili v skladu z določbami člena 6(2) in (4) Direktive 91/414/EGS ocenjeni vplivi na
zdravje ljudi in živali ter na okolje pri vrstah uporabe, ki jih je predlagal vložnik. Država članica poročevalka je
8. maja 2012 predložila osnutek poročila o oceni.

(4)

Osnutek poročila o oceni so pregledale države članice in Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem bese
dilu: Agencija). Agencija je 26. julija 2013 Komisiji predložila sklep (4) o oceni tveganja pesticidov z aktivno
snovjo Bacillus pumilus QST 2808. Osnutek poročila o oceni in sklep Agencije so države članice in Komisija
pregledale v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile
20. marca 2014 v obliki poročila Komisije o pregledu Bacillus pumilus QST 2808.

(5)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo Bacillus pumilus QST 2808, lahko
pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) ter člena 5(3) Direktive 91/414/EGS, zlasti pri
uporabah, ki so bile proučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o pregledu. Zato je primerno, da se
Bacillus pumilus QST 2808 odobri.

(6)

V skladu s členom 13(2) Uredbe (ES) št. 1107/2009 v povezavi s členom 6 Uredbe ter ob upoštevanju sedanjih
znanstvenih in tehničnih dognanj pa je treba vključiti nekatere pogoje in omejitve. Zlasti je primerno zahtevati
dodatne potrditvene informacije.

(1) UL L 309, 24.11.2009, str. 1.
(2) Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, 19.8.1991, str. 1).
(3) Izvedbeni sklep Komisije 2011/253/EU z dne 26. aprila 2011 o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v
podroben pregled zaradi možne vključitve metobromurona, S-abscizinske kisline, Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747,
Bacillus pumilus QST 2808 in Streptomyces lydicus WYEC 108 v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (UL L 106, 27.4.2011, str. 13).
(4) EFSA Journal 2013; 11(8):3346. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu.
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(7)

Pred odobritvijo bi bilo treba določiti primeren rok, da se bodo države članice in zainteresirane strani lahko
pripravile na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo nastale z odobritvijo.

(8)

Brez poseganja v obveznosti iz Uredbe (ES) št. 1107/2009, ki izhajajo iz odobritve, in ob upoštevanju posebnega
položaja, ki je nastal s prehodom od Direktive 91/414/EGS k Uredbi (ES) št. 1107/2009, bi bilo treba upoštevati
naslednje. Državam članicam bi bilo treba omogočiti, da v šestih mesecih po odobritvi pregledajo registracije fito
farmacevtskih sredstev, ki vsebujejo Bacillus pumilus QST 2808. Države članice bi morale registracije po potrebi
spremeniti, nadomestiti ali preklicati. Z odstopanjem od navedenega roka bi bilo treba določiti daljše obdobje za
predložitev in oceno celotne dokumentacije iz Priloge III za vsako fitofarmacevtsko sredstvo in za vsako namera
vano uporabo po enotnih načelih iz Direktive 91/414/EGS.

(9)

Izkušnje iz prejšnjih vključitev aktivnih snovi, ocenjenih na podlagi Uredbe Komisije (EGS) št. 3600/92 (1), v
Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS so pokazale, da lahko pride do težav pri razlagi dolžnosti imetnikov obstoječih
registracij v zvezi z dostopom do podatkov. Da bi se izognili nadaljnjim težavam, se zato zdi nujno razjasniti
obveznosti držav članic, zlasti obveznost, da preverijo, ali ima imetnik registracije dostop do dokumentacije, ki
izpolnjuje zahteve iz Priloge II k navedeni direktivi. Vendar ta razjasnitev državam članicam ali imetnikom regi
stracij ne nalaga novih obveznosti v primerjavi z doslej sprejetimi direktivami o spremembah Priloge I k navedeni
direktivi ali uredbami, s katerimi so bile odobrene aktivne snovi.

(10)

V skladu s členom 13(4) Uredbe (ES) št. 1107/2009 bi bilo treba ustrezno spremeniti Prilogo k Izvedbeni uredbi
Komisije (EU) št. 540/2011 (2).

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Odobritev aktivne snovi
Aktivna snov Bacillus pumilus QST 2808, kot je opredeljena v Prilogi I, se odobri v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2
Ponovna ocena fitofarmacevtskih sredstev
1.
Države članice v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 do 28. februarja 2015 po potrebi spremenijo ali prekličejo
veljavne registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo Bacillus pumilus QST 2808 kot aktivno snov.
Do navedenega datuma zlasti preverijo, ali so izpolnjeni pogoji iz Priloge I k tej uredbi, z izjemo tistih iz stolpca o
posebnih določbah iz navedene priloge, in ali ima imetnik registracije dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki
izpolnjuje zahteve iz Priloge II k Direktivi 91/414/EGS v skladu s pogoji iz člena 13(1) do (4) navedene direktive ter čle
na 62 Uredbe (ES) št. 1107/2009.
(1) Uredba Komisije (EGS) št. 3600/92 z dne 11. decembra 1992 o podrobnih pravilih za izvajanje prve faze delovnega programa iz
člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 366, 15.12.1992, str. 10).
(2) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).

13.5.2014

Uradni list Evropske unije

SL

L 138/67

2.
Z odstopanjem od odstavka 1 države članice znova ocenijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje
Bacillus pumilus QST 2808 kot edino aktivno snov ali kot eno od več aktivnih snovi, vključenih v Prilogo k Izvedbeni
uredbi (EU) št. 540/2011, najpozneje do 31. avgusta 2014 po enotnih načelih iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009,
na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS, in ob upoštevanju stolpca o
posebnih določbah iz Priloge I k tej uredbi. Na podlagi navedene ocene države članice presodijo, ali sredstvo izpolnjuje
pogoje iz člena 29(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009.
Države članice nato:
(a) če sredstvo vsebuje Bacillus pumilus QST 2808 kot edino aktivno snov, po potrebi spremenijo ali prekličejo registra
cijo najpozneje do 29. februarja 2016; ali
(b) če sredstvo vsebuje Bacillus pumilus QST 2808 kot eno od več aktivnih snovi, registracijo po potrebi spremenijo ali
prekličejo najpozneje do 29. februarja 2016 ali do datuma, določenega za tako spremembo ali preklic v ustreznih
aktih, s katerimi so bile zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS oziroma s katerimi so bile zadevne
snovi odobrene, pri čemer se upošteva poznejši datum.
Člen 3
Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011
Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.
Člen 4
Začetek veljavnosti in uporaba
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Uporablja se od 1. septembra 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 12. maja 2014
Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO
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PRILOGA I
Splošno ime,
identifikacijska številka

Bacillus pumilus QST 2808

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost
registracije

ni rele
vantno

≥ 1 × 1012
CFU/kg

1. september
2014

31. avgust
2024

Posebne določbe

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upošte
vajo ugotovitve iz poročila o pregledu Bacillus pumilus QST 2808 ter zlasti
dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranje
valno verigo in zdravje živali pripravil 20. marca 2014.

SL

Raziskovalna služba ameriškega kmetijskega
ministrstva (NRRL, USDA) v Peoria, Illinois,
ZDA, pod referenčno številko B-30087

Ime po IUPAC

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na zaščito izvajalcev
in delavcev ob upoštevanju, da Bacillus pumilus QST 2808 lahko povzroča preob
čutljivost.
Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.
Vložnik predloži potrditvene informacije o:

Vlagatelj Komisiji, državam članicam in Agenciji navedene informacije predloži
do 31. avgusta 2016.
(1) Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.

Uradni list Evropske unije

(a) identifikaciji aminosladkorja, ki ga proizvaja Bacillus pumilus QST 2808;
(b) analitskih podatkih o vsebnosti navedenega aminosladkorja v proizvodnih
serijah.
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PRILOGA II

V delu B Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se doda naslednji vnos:
Številka

Bacillus pumilus QST 2808
Raziskovalna služba ameriškega
kmetijskega ministrstva (NRRL,
USDA) v Peoria, Illinois, ZDA,
pod
referenčno
številko
B-30087

Ime po IUPAC

Čistost (*)

Uveljavitev

Veljavnost
registracije

ni rele
vantno

≥ 1 × 1012
CFU/kg

1. september
2014

31. avgust
2024

Posebne določbe

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upošte
vajo ugotovitve iz poročila o pregledu Bacillus pumilus QST 2808 ter zlasti
dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranje
valno verigo in zdravje živali pripravil 20. marca 2014.

SL

„75

Splošno ime,
identifikacijska številka

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na zaščito izvajalcev
in delavcev ob upoštevanju, da Bacillus pumilus QST 2808 lahko povzroča preob
čutljivost.
Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.
Vložnik predloži potrditvene informacije o:

Vlagatelj Komisiji, državam članicam in Agenciji navedene informacije predloži
do 31. avgusta 2016.“
(*) Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.
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(a) identifikaciji aminosladkorja, ki ga proizvaja Bacillus pumilus QST 2808;
(b) analitskih podatkih o vsebnosti navedenega aminosladkorja v proizvodnih
serijah.
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 486/2014
z dne 12. maja 2014
o preklicu odobritve aktivne snovi fenbutatin oksid v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009
Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in spremembi
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarma
cevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti druge alternative čle
na 21(3) in člena 78(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Komisije 2011/30/EU (2) je vključila fenbutatin oksid kot aktivno snov v Prilogo I k Direktivi Sveta
91/414/EGS (3) pod pogojem, da zadevne države članice zagotovijo, da vložnik, na čigar zahtevo je bil fenbutatin
oksid vključen, zagotovi dodatne potrditvene informacije o genotoksikološkem potencialu, ekotoksikološki ustrez
nosti nečistoče SD 31723 in spektrom, stabilnosti pri skladiščenju in analitskih metodah v formulaciji do 31. ma
ja 2013.

(2)

Aktivne snovi, vključene v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, se štejejo za odobrene v skladu z Uredbo (ES)
št. 1107/2009 in so navedene v delu A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (4).

(3)

Vložnik, na čigar zahtevo je bil fenbutatin oksid odobren, do 31. maja 2013 ni predložil nobenih potrditvenih
informacij. Z dopisom z dne 27. junija 2013 je obvestil Komisijo, da ne namerava predložiti takih informacij.

(4)

Zato je primerno preklicati odobritev fenbutatin oksida.

(5)

Direktivo 2011/30/EU bi bilo zato treba razveljaviti.

(6)

Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Državam članicam bi bilo treba zagotoviti čas za preklic registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo fenbu
tatin oksid.

(8)

Za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo fenbutatin oksid in pri katerih države članice odobrijo prehodno
obdobje v skladu s členom 46 Uredbe (ES) št. 1107/2009, bi to obdobje moralo trajati največ 18 mesecev po
začetku veljavnosti te uredbe.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

(1) UL L 309, 24.11.2009, str. 1.
(2) Direktiva Komisije 2011/30/EU z dne 7. marca 2011 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve fenbutatin oksida kot
aktivne snovi in o spremembi Odločbe Komisije 2008/934/ES (UL L 61, 8.3.2011, str. 14).
(3) Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, 19.8.1991, str. 1).
(4) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).
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SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Preklic odobritve
Odobritev aktivne snovi fenbutatin oksid se prekliče.
Člen 2
Razveljavitev Direktive 2011/30/EU
Direktiva 2011/30/EU se razveljavi.
Člen 3
Sprememba Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011
V delu B Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se vrstica 331 za fenbutatin oksid črta.
Člen 4
Prehodni ukrepi
Države članice prekličejo registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo fenbutatin oksid kot aktivno snov, do
2. decembra 2014.
Člen 5
Prehodno obdobje
Morebitno prehodno obdobje, ki ga države članice odobrijo v skladu s členom 46 Uredbe (ES) št. 1107/2009, je čim
krajše, izteče pa se najpozneje 2. decembra 2015.
Člen 6
Začetek veljavnosti
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, 12. maja 2014
Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 487/2014
z dne 12. maja 2014
o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobja odobritve aktivnih
snovi Bacillus subtilis (Cohn 1872) sev QST 713, identičen kot sev AQ 713, klodinafop, metra
fenon, pirimikarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoksam, tolklofos-metil in tritikonazol
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarma
cevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti prvega odstavka čle
na 17 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (2) določa aktivne snovi, ki se štejejo za registrirane
v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009.

(2)

Odobritve aktivnih snovi Bacillus subtilis (Cohn 1872) sev QST 713, identičen kot sev AQ 713, klodinafop, metra
fenon, pirimikarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoksam, tolklofos-metil in tritikonazol prenehajo veljati 31. janu
arja 2017. Vložene so bile vloge za podaljšanje odobritev teh aktivnih snovi. Ker za navedene aktivne snovi
veljajo zahteve iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 844/2012 (3), je treba vložnikom omogočiti dovolj časa za
dokončanje postopka podaljšanja registracije v skladu z navedeno uredbo. Zato je verjetno, da bodo odobritve
navedenih aktivnih snovi prenehale veljati pred sprejetjem sklepa o njihovem podaljšanju. Zato je treba razširiti
njihova obdobja odobritve.

(3)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 540/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Glede na cilj prvega odstavka člena 17 Uredbe (ES) št. 1107/2009 v zvezi s primeri, v katerih dopolnilna doku
mentacija v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 844/2012 ni bila predložena v roku 30 mesecev pred ustreznim
datumom poteka veljavnosti iz Priloge k tej uredbi, bo Komisija določila isti datum veljavnosti kot pred to uredbo
ali prvi možni datum po tem.

(5)

Glede na cilj prvega odstavka člena 17 Uredbe (ES) št. 1107/2009 v zvezi s primeri, v katerih Komisija sprejme
uredbo, ki določa, da se registracija aktivne snovi iz Priloge k tej uredbi ne podaljša, ker merila za registracijo niso
izpolnjena, Komisija določi isti datum veljavnosti kot pred to uredbo ali na datum začetka veljavnosti Uredbe, če
registracija aktivne snovi ni podaljšana, odvisno od tega, kateri datum je poznejši.

(1) UL L 309, 24.11.2009, str. 1.
(2) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).
(3) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 844/2012 z dne 18. septembra 2012 o opredelitvi določb, potrebnih za izvedbo postopka podalj
šanja odobritve aktivnih snovi, kot je določeno z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih
sredstev v promet (UL L 252, 19.9.2012, str. 26).

13.5.2014
(6)

SL

Uradni list Evropske unije

L 138/73

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Del A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.
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, 12. maja 2014
Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO
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PRILOGA

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni:
1. v šestem stolpcu vrstice 123 za klodinafop se datum veljavnosti registracije „31. januar 2017“ nadomesti z „30. april
2018“;
2. v šestem stolpcu vrstice 124 za pirimikarb se datum veljavnosti registracije „31. januar 2017“ nadomesti z „30. april
2018“;
3. v šestem stolpcu vrstice 125 za rimsulfuron se datum veljavnosti registracije „31. januar 2017“ nadomesti z „30. april
2018“;
4. v šestem stolpcu vrstice 126 za tolklofos-metil se datum veljavnosti registracije „31. januar 2017“ nadomesti z
„30. april 2018“;
5. v šestem stolpcu vrstice 127 za tritikonazol se datum veljavnosti registracije „31. januar 2017“ nadomesti z „30. april
2018“;
6. v šestem stolpcu vrstice 137 za metrafenon se datum veljavnosti registracije „31. januar 2017“ nadomesti z „30. april
2018“;
7. v šestem stolpcu vrstice 138 za Bacillus subtilis (Cohn 1872) sev QST 713, identičen kot sev AQ 713, se datum veljav
nosti registracije „31. januar 2017“ nadomesti z „30. april 2018“;
8. v šestem stolpcu vrstice 139 za spinosad se datum veljavnosti registracije „31. januar 2017“ nadomesti z „30. april
2018“;
9. v šestem stolpcu vrstice 140 za tiametoksam se datum veljavnosti registracije „31. januar 2017“ nadomesti z „30. april
2018“.
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UREDBA KOMISIJE (EU) št. 488/2014
z dne 12. maja 2014
o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti kadmija v živilih
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontami
nante v hrani (1) in zlasti člena 2(3) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 (2) določa mejne vrednosti kadmija v vrsti različnih živil.

(2)

Znanstveni odbor za onesnaževalce v prehranski verigi (v nadaljnjem besedilu: odbor CONTAM) Evropske agen
cije za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: EFSA) je 30. januarja 2009 sprejel mnenje glede kadmija v živilih (3).
EFSA je v navedenem mnenju določila sprejemljiv tedenski vnos kadmija, ki znaša 2,5 μg/kg telesne teže. V svoji
izjavi o sprejemljivem tedenskem vnosu kadmija (4) je EFSA upoštevala zadnjo oceno tveganja, ki jo je izvedel
Skupni strokovni odbor FAO/WHO za aditive v živilih (JECFA) (5), in potrdila sprejemljiv tedenski vnos 2,5 µg/kg
telesne teže.

(3)

Odbor CONTAM je v znanstvenem mnenju o kadmiju v živilih ugotovil, da je povprečna prehranska izpostavlje
nost kadmiju v evropskih državah približno v višini sprejemljivega tedenskega vnosa 2,5 µg/kg telesne teže ali
malo višja. Pri nekaterih podskupinah prebivalstva lahko presega sprejemljivi tedenski vnos za približno dvakrat.
Odbor CONTAM je nadalje ugotovil, da bi bilo kljub temu, da so škodljivi učinki na delovanje ledvic pri takšni
izpostavljenosti posameznikov malo verjetni, treba zmanjšati izpostavljenost kadmiju na ravni prebivalstva.

(4)

Glede na znanstveno mnenje odbora CONTAM o kadmiju v živilih so skupine živil, ki največ prispevajo k
prehranski izpostavljenost kadmiju, zlasti zaradi velike porabe, žita in žitni proizvodi, zelenjava, oreški in zrna
stročnic, škrobaste korenovke ali krompir ter meso in mesni proizvodi. Najvišje koncentracije kadmija so bile
najdene v živilih iz morskih alg, rib in morskih sadežev, čokoladi, živilih za posebne prehranske namene ter
gobah, oljnicah in užitni drobovini.

(5)

Natančnejše informacije o posameznih živilih, ki prispevajo k izpostavljenosti, po posameznih starostnih
skupinah so na voljo v natančnejši oceni izpostavljenosti v znanstvenem poročilu EFSA „Prehranska izpostavlje
nost kadmiju pri prebivalstvu Evrope“ (6), v kateri je uporabljena nova celovita podatkovna baza o porabi živil, ki
vsebuje posodobljene podatke o porabi živil v različnih državah članicah in pri različnih starostnih skupinah
prebivalstva. Pri odraslih k izpostavljenosti najbolj prispevajo škrobaste korenovke in gomolji, žita in proizvodi
na osnovi žit ter zelenjava in zelenjavni proizvodi. Pri otrocih in mladostnikih so to škrobaste korenovke in
gomolji, žita in proizvodi na osnovi žit, sladkor in konditorski izdelki, pri dojenčkih in majhnih otrocih pa škro
baste korenovke in gomolji, žita in proizvodi na osnovi žit, zelenjava in proizvodi na osnovi zelenjave, mleko in
mlečni proizvodi ter hrana za dojenčke in majhne otroke. Natančnejša ocena izpostavljenosti kaže, da celotna
izpostavljenost ni le rezultat uživanja nekaj vrst živil, ki največ prispevajo, temveč seštevek prispevkov različnih
skupin živil.

(1) UL L 37, 13.2.1993, str. 1.
(2) Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L 364,
20.12.2006, str. 5).
(3) Znanstveno mnenje Odbora za onesnaževalce v prehranski verigi na zahtevo Evropske komisije glede kadmija v živilih. EFSA Journal
2009; 980, 1–139.
(4) Znanstveni odbor za onesnaževalce v prehranski verigi (CONTAM) Evropske agencije za varnost hrane; Znanstveno mnenje o sprejem
ljivem tedenskem vnosu kadmija. EFSA Journal 2011; 9(2):1975. [19 str.] doi:10.2903/j.efsa.2011.1975. Na voljo na spletu: www.efsa.
europa.eu/efsajournal.
(5) 64. vrsta živilskih dodatkov WHO, 73. seja Skupnega strokovnega odbora FAO/WHO za aditive v živilih (JECFA), Svetovna zdravstvena
organizacija, Ženeva, 2011.
(6) Evropska agencija za varnost hrane; Prehranska izpostavljenost kadmiju pri prebivalstvu Evrope. EFSA Journal 2012; 10(1):2551.
[37 str.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2551. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.
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(6)

Določene so bile mejne vrednosti za kadmij v številnih živilih, vključno z žiti, zelenjavo, mesom, ribami,
morskimi sadeži, drobovino in prehranskimi dopolnili. Za nekatera živila, ki pomembno prispevajo k izpostavlje
nosti pri določenih skupinah prebivalstva (čokolado in kakavove proizvode, hrano za dojenčke in majhne otroke),
mejne vrednosti še niso določene. Zato je treba določiti mejne vrednosti kadmija za navedena živila.

(7)

Mejne vrednosti onesnaževal so določene glede na načelo ALARA („as low as reasonably achievable“ – najnižja
možna raven, ki jo je razumno še mogoče doseči), tako za živila, za katera mejne vrednosti kadmija trenutno že
obstajajo (kot so zelenjava, meso, ribe, morski sadeži, drobovina in prehranska dopolnila), kot za živila, za katera
so mejne vrednosti na novo določene (kot so kakavovi in čokoladni proizvodi) z uporabo podatkov o prisotnosti
in vzorcev porabe živil državljanov Evropske unije.

(8)

Čokolada in kakavov prah, ki se prodajata končnim potrošnikom, lahko vsebujeta visoke vrednosti kadmija in sta
pomemben vir izpostavljenosti ljudi. Pogosto ju uživajo otroci, npr. čokolado samo ali oslajen kakavov prah, ki se
uporablja v kakavovih pijačah. Pri določitvi mejnih vrednosti kadmija bi bilo treba upoštevati podatke o prisot
nosti za različne vrste čokolad in kakavovega prahu, ki se prodajajo končnim potrošnikom. Ker so vrednosti
kadmija v kakavovih proizvodih povezane z njihovo vsebnostjo kakava, je primerno določiti različne mejne vred
nosti kadmija za proizvode z različnim deležem kakava. S tem naj bi zagotovili, da so lahko tudi čokolade z
višjim deležem kakava v skladu z mejnimi vrednostmi.

(9)

V nekaterih regijah držav proizvajalk kakava so vrednosti kadmija v tleh naravno visoke. Zato bi morali pri dolo
čitvi mejnih vrednosti kadmija upoštevati podatke o prisotnosti za kakavove in čokoladne proizvode iz držav z
visoko vsebnostjo kadmija v tleh.

(10)

Začetne in nadaljevalne formule pomembno prispevajo k izpostavljenosti kadmiju pri dojenčkih in majhnih
otrocih. Začetne in nadaljevalne formule za dojenčke in majhne otroke, izdelane iz izolatov beljakovin iz soje,
samih ali v mešanici z beljakovinami iz kravjega mleka, lahko vsebujejo višje vrednosti kadmija kot proizvodi na
osnovi mleka, saj soja naravno črpa kadmij iz tal. Formule na osnovi soje so pomembna alternativa za dojenčke s
preobčutljivostjo na laktozo, zato je treba zagotoviti zadostno oskrbo trga z njimi. Zato je primerno, da se določi
višjo mejno vrednost za proizvode na osnovi soje.

(11)

Žitne kašice in druga hrana za dojenčke in majhne otroke so pomemben vir izpostavljenosti kadmiju pri
dojenčkih in majhnih otrocih. Zato bi bilo treba za žitne kašice in drugo hrano za dojenčke določiti posebno
mejno vrednost kadmija.

(12)

Manjšo izpostavljenost zelo ranljive skupine potrošnikov bi lahko dosegli z določitvijo mejne vrednosti za neka
tere kategorije živil za posebne prehranske namene (npr. živila za posebne zdravstvene namene za dojenčke).
Vendar bi bilo zaradi pomanjkanja podatkov za utemeljitev take mejne vrednosti treba zbrati podatke o prisot
nosti z namenom morebitne določitve posebne mejne vrednosti v prihodnosti.

(13)

Za nekatere vrste zelenjave (črni koren, pastinak, zeleno, hren) je skladnost z veljavnimi mejnimi vrednostmi
težavna in podatki o prisotnosti, ki so jih predložile države članice, kažejo, da so vrednosti naravnega ozadja višje
in primerljive z vrednostmi pri gomoljni zeleni. Ker je poraba navedenih živil majhna in so vplivi na izpostavlje
nost ljudi zanemarljivi, je primerno zvišati mejne vrednosti kadmija za pastinak, črni koren, zeleno in hren do
vrednosti, ki se uporablja za gomoljno zeleno.

(14)

Nekatere vrste rib so trenutno izvzete iz privzete mejne vrednosti za ribe 0,05 mg/kg. Za ribe vrst palamida
(Sarda sarda), fratrc (Diplodus vulgaris), jegulja (Anguilla anguilla), cipelj (Mugil labrosus labrosus), šuri (Trachurus
species), petelinka (Luvarus imperialis), sardela (Sardinops species) in klinasti list (Dicologoglossa cuneata) novi podatki o
prisotnosti kažejo, da izvzetje ni več potrebno in da se z dobrimi ribolovnimi praksami lahko uporabi privzeta
mejna vrednost. Posebne mejne vrednosti za te vrste rib zato niso več potrebne.

(15)

Za vrste trupec (Auxis species), sardon (Engraulis species) in mečarica (Xiphias gladius) novi podatki o prisotnosti
kažejo, da bi se z dobrimi ribolovnimi praksami lahko uporabila nižja mejna vrednost. Mejne vrednosti za nave
dene vrste rib bi bilo zato treba prilagoditi.
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(16)

Za vrsti sardela (Sardina pilchardus) in Sicyopterus lagocephalus podatki o prisotnosti kažejo, da je skladnost z veljav
nimi mejnimi vrednostmi težavna, saj so vrednosti naravnega ozadja lahko višje. Poraba obeh vrst rib je majhna
in ima zanemarljive vplive na izpostavljenosti ljudi. Zato je primerno določiti višje mejne vrednosti za ti dve vrsti
rib, da bi zagotovili oskrbo trga z njima.

(17)

Uredbo (ES) št. 1881/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(18)

Državam članicam in nosilcem živilske dejavnosti bi bilo treba zagotoviti čas za prilagoditev na nove mejne vred
nosti, ki jih določa ta uredba za proizvode iz kakava in hrano za dojenčke in majhne otroke. Datum uporabe
mejnih vrednosti kadmija za navedena živila bi bilo zato treba preložiti.

(19)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Priloga k Uredbi (ES) št. 1881/2006 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.
Člen 2
1.
Mejne vrednosti kadmija iz točk 3.2.19 in 3.2.20 Priloge k Uredbi (ES) št. 1881/2006, kot je spremenjena s to
uredbo, se uporabljajo od 1. januarja 2015. Živila, ki niso v skladu s temi mejnimi vrednostmi in ki so bila zakonito
dana na trg pred 1. januarjem 2015, se po navedenem datumu lahko še naprej tržijo do minimalnega roka uporabnosti
ali roka trajanja.
2.
Mejne vrednosti kadmija iz točke 3.2.7 Priloge k Uredbi (ES) št. 1881/2006, kot je spremenjena s to uredbo, se
uporabljajo od 1. januarja 2019. Živila, ki niso v skladu s temi mejnimi vrednostmi in ki so bila zakonito dana na trg
pred 1. januarjem 2019, se po navedenem datumu lahko še naprej tržijo do minimalnega roka uporabnosti ali roka
trajanja.
Člen 3
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, 12. maja 2014
Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO
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PRILOGA

Priloga k Uredbi (ES) št. 1881/2006 se spremeni:
1. Pododdelek 3.2 (Kadmij) se nadomesti z naslednjim:
„3.2

Kadmij

3.2.1

Zelenjava in sadje, razen korenovk in gomoljnic, listnate zelenjave,
svežih zelišč, listnatih kapusnic, stebelne zelenjave, gob in morskih
alg (27)

0,050

3.2.2

Korenovke in gomoljnice (razen gomoljne zelene, pastinaka, črnega
korena in hrena), stebelna zelenjava (razen zelene) (27); pri krom
pirju se mejna vrednost uporablja za olupljeni krompir

0,10

3.2.3

Listnata zelenjava, sveža zelišča, listnate kapusnice, zelena, gomoljna
zelena, pastinak, črni koren, hren in naslednje gobe (27): Agaricus
bisporus (dvotrosni kukmak), Pleurotus ostreatus (bukov ostrigar),
Lentinula edodes (šitake)

0,20

3.2.4

Gobe, razen vrst iz točke 3.2.3 (27)

1,0

3.2.5

Žitna zrna, razen pšenice in riža

0,10

3.2.6

— Pšenična zrna, riževa zrna
— Pšenični otrobi in pšenični kalčki za neposredno prehrano
— Soja

0,20

3.2.7

Določeni spodaj navedeni kakavovi in čokoladni proizvodi (49):
— mlečna čokolada z < 30 % skupne suhe snovi kakavovih delov

0,10 od 1. januarja 2019

— čokolada z < 50 % skupne suhe snovi kakavovih delov; mlečna
čokolada z ≥ 30 % skupne suhe snovi kakavovih delov

0,30 od 1. januarja 2019

— čokolada z ≥ 50 % skupne suhe snovi kakavovih delov

0,80 od 1. januarja 2019

— kakavov prah, ki se prodaja končnim potrošnikom, ali kot sesta
vina oslajenega kakavovega prahu, ki se prodaja končnim
potrošnikom (čokoladni napitki)

0,60 od 1. januarja 2019

3.2.8

Meso (razen drobovine) govedi, ovac, svinj in perutnine (6)

0,050

3.2.9

Konjsko meso, razen drobovine (6)

0,20

3.2.10

Jetra govedi, ovac, svinj, perutnine in konjev (6)

0,50

3.2.11

Ledvice govedi, ovac, svinj, perutnine in konjev (6)

1,0

3.2.12

Mišičnina rib (24) (25), razen vrst iz točk 3.2.13, 3.2.14 in 3.2.15

0,050

3.2.13

Mišičnina naslednjih rib (24) (25):

0,10

skuša (Scomber species), tun (Thunnus species, Katsuwonus pelamis,
Euthynnus species), Sicyopterus lagocephalus
3.2.14

Mišičnina naslednjih rib (24) (25):
trupec (Auxis species)

0,15
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0,25

sardon (Engraulis species)
mečarica (Xiphias gladius)
sardela (Sardina pilchardus)
3.2.16

Raki (26): mišičnina z okončin in trebušnega predela (44); v primeru
rakov ter rakovic in raznorepcev (Brachyura in Anomura) se uporablja
mišičnina z okončin

0,50

3.2.17

Školjke (26)

1,0

3.2.18

Glavonožci (brez notranjih organov) (26)

1,0

3.2.19

Začetne in nadaljevalne formule za dojenčke (8) (29):
— formule v prahu, izdelane iz beljakovin iz kravjega mleka ali iz
hidrolizatov beljakovin
— tekoče formule, izdelane iz beljakovin iz kravjega mleka ali iz
hidrolizatov beljakovin
— formule v prahu, izdelane iz izolatov beljakovin iz soje, samih
ali v mešanici z beljakovinami kravjega mleka
— tekoče formule, izdelane iz izolatov beljakovin iz soje, samih ali
v mešanici z beljakovinami kravjega mleka

0,010 od 1. januarja 2015
0,005 od 1. januarja 2015
0,020 od 1. januarja 2015
0,010 od 1. januarja 2015

3.2.20

Žitne kašice ter hrana za dojenčke in majhne otroke (3) (29)

3.2.21

Prehranska dopolnila (39), razen prehranskih dopolnil iz točke 3.2.22

1,0

3.2.22

Prehranska dopolnila (39), ki sestojijo izključno ali pretežno iz posu
šenih morskih alg, proizvodov, pridobljenih iz morskih alg, ali
posušenih školjk

3,0“

0,040 od 1. januarja 2015

2. V končni opombi 26 se doda naslednji stavek: „V primeru vrste Pecten maximus se mejna vrednost uporablja le za
pritezno mišico in žleze.“
3. Doda se naslednja končna opomba:
„49: Za določene kakavove in čokoladne proizvode se uporabljajo opredelitve iz točk A. 2, 3 in 4 Priloge I k Direk
tivi 2000/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2000 o izdelkih iz kakava in čokolade, name
njenih za prehrano ljudi (UL L 197, 3.8.2000, str. 19).“
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 489/2014
z dne 12. maja 2014
o spremembi Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 102/2012 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve
na uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom, med drugim, iz Ljudske republike Kitajske, kakor je
bila razširjena na uvoz jeklenih vrvi in kablov poslanih, med drugim, iz Republike Koreje, ne glede
na to, ali so deklarirani kot s poreklom iz Republike Koreje ali ne
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav,
ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), zlasti člena 13(4) Uredbe,
Po obvestitvi držav članic,
ob upoštevanju naslednjega:

A. VELJAVNI UKREPI

(1)

Svet je z Uredbo Sveta (ES) št. 1796/1999 (2) uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz jeklenih vrvi in
kablov s poreklom, med drugim, iz Ljudske republike Kitajske. Te ukrepe sta ohranili Uredba Sveta (ES)
št. 1601/2001 (3) in Uredba Sveta (ES) št. 1858/2005 (4).

(2)

Svet je po preiskavi proti izogibanju v skladu s členom 13 osnovne uredbe z Izvedbeno uredbo (EU)
št. 400/2010 (5) razširil protidampinško dajatev na uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom, med drugim, iz
Ljudske republike Kitajske, na uvoz enakih proizvodov, poslanih iz Republike Koreje, ne glede na to, ali je njihovo
poreklo deklarirano v Republiki Koreji ali ne. Z isto uredbo so bili nekateri korejski proizvajalci izvozniki izvzeti
iz teh razširjenih ukrepov.

(3)

Trenutno veljavni ukrepi so protidampinška dajatev, ki je bila z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 102/2012 (6)
uvedena na uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom, med drugim, iz Ljudske republike Kitajske, kakor je bila
razširjena na uvoz jeklenih vrvi in kablov, poslanih iz Republike Koreje, ne glede na to, ali so deklarirani kot s
poreklom iz Republike Koreje ali ne, po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe,
kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 558/2012 (7) („veljavni ukrepi“).

(1) UL L 343, 22.12.2009, str. 51.
(2) Uredba Sveta (ES) št. 1796/1999 z dne 12. avgusta 1999 o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev, o dokončnem pobiranju začasnih
dajatev, uvedenih na uvoz jeklenih vrvi in kablov po poreklu iz Ljudske republike Kitajske, Madžarske, Indije, Mehike, Poljske, Južne
Afrike in Ukrajine, ter o ustavitvi protidampinškega postopka v zvezi z uvozom po poreklu iz Republike Koreje (UL L 217, 17.8.1999,
str. 1).
(3) Uredba Sveta (ES) št. 1601/2001 z dne 2. avgusta 2001 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasnih
protidampinških dajatev, uvedenih na uvoz nekaterih železnih ali jeklenih vrvi in kablov s poreklom iz Češke republike, Rusije, Tajske in
Turčije (UL L 211, 4.8.2001, str. 1).
4
( ) Uredba Sveta (ES) št. 1858/2005 z dne 8. novembra 2005 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz jeklenih vrvi in kablov s
poreklom iz Ljudske republike Kitajske, Indije, Južne Afrike in Ukrajine po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe
(ES) št. 384/96 (UL L 299, 16.11.2005, str. 1).
(5) Izvedbena Uredba Sveta (EU) št. 400/2010 z dne 26. aprila 2010 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES)
št. 1858/2005 na uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom, med drugim, iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz jeklenih vrvi in kablov,
poslanih iz Republike Koreje, ne glede na to, ali je njihovo poreklo deklarirano v Republiki Koreji ali ne, in zaključku preiskave v zvezi z
uvozom, poslanim iz Malezije (UL L 117, 11.5.2010, str. 1).
(6) Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 102/2012 z dne 27. januarja 2012 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz jeklenih vrvi in
kablov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Ukrajine, kakor je bila razširjena na uvoz jeklenih vrvi in kablov, poslanih iz Maroka,
Moldavije in Republike Koreje, ne glede na to, ali so deklarirani kot s poreklom iz teh držav ali ne, po pregledu zaradi izteka ukrepa v
skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009 in o zaključku pregleda zaradi izteka ukrepa glede uvoza jeklenih vrvi in kablov s pore
klom iz Južne Afrike v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009 (UL L 36, 9.2.2012, str. 1).
(7) Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 558/2012 z dne 26. junija 2012 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 102/2012 o uvedbi dokončne
protidampinške dajatve na uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom, med drugim, iz Ljudske republike Kitajske, kakor je bila razširjena na
uvoz jeklenih vrvi in kablov poslanih, med drugim, iz Republike Koreje, ne glede na to, ali so deklarirani kot s poreklom iz Republike
Koreje ali ne (UL L 168, 28.6.2012, str. 3).
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B. POSTOPEK

1. Začetek

(4)

Komisija je prejela zahtevek za izvzetje iz veljavnih ukrepov v skladu s členom 13(4) osnovne uredbe. Družba
Line Metal Co. Ltd („Line Metal“), proizvajalec iz Republike Koreje, je vložila zahtevek v zvezi z možnostjo
izvzetja družbe Line Metal iz veljavnih ukrepov.

(5)

Ob proučitvi dokazov, ki jih je predložila družba Line Metal, in po posvetovanju z državami članicami ter po
tem, ko je imela industrija Unije možnost za pripombe, je Komisija 28. avgusta 2013 z Uredbo Komisije (EU)
št. 806/2013 (1) („začetna uredba“) začela preiskavo v zvezi s pregledom.

(6)

Začetna uredba je razveljavila protidampinško dajatev, uvedeno z Izvedbeno uredbo (EU) št. 102/2012 v zvezi z
uvozom zadevnega izdelka, ki je bil poslan iz Republike Koreje in ga je proizvedla družba Line Metal. Poleg tega
so carinski organi na podlagi člena 3 začetne uredbe izvedli ustrezne ukrepe za registracijo takega uvoza v skladu
s členom 14(5) osnovne uredbe.

2. Izdelek v pregledu

(7)

Izdelek, ki se pregleduje, so jeklene vrvi in kabli, vključno z zaprtimi svitki vrvi, razen vrvi in kablov iz nerjav
nega jekla, z največjim prečnim prerezom več kot 3 mm, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali poslani iz
Republike Koreje, prijavljeni kot izdelek s poreklom iz Republike Koreje ali ne („izdelek, ki se pregleduje“), ki se
trenutno uvršča v oznake KN ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 in ex 7312 10 98
(oznake TARIC 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 in 7312 10 98 13).

3. Obdobje poročanja

(8)

Obdobje poročanja je trajalo od 1. julija 2012 do 30. junija 2013. Podatki so se zbirali od leta 2008 do konca
obdobja poročanja, da bi se preiskala vsaka sprememba v vzorcu trgovanja.

4. Preiskava

(9)

Komisija je družbo Line Metal ter predstavnike Republike Koreje uradno obvestila o začetku pregleda. Zainteresi
rane strani so bile pozvane, da izrazijo svoja mnenja, in obveščene, da lahko zahtevajo zaslišanje. Tak zahtevek ni
bil prejet.

(10)

Komisija je družbi Line Metal poslala vprašalnik in v določenem roku prejela odgovor. Komisija je zbrala in preve
rila vse informacije, ki so bile po njenem mnenju potrebne za pregled. Preveritveni obiski so bili opravljeni v
prostorih družbe Line Metal.

(1) Uredba Komisije (EU) št. 806/2013 z dne 26. avgusta 2013 o začetku pregleda Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 102/2012 o uvedbi
dokončne protidampinške dajatve na uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom iz, med drugim, Ljudske republike Kitajske, kot je bila razši
rjena na uvoz jeklenih vrvi in kablov, poslanih iz, med drugim, Republike Koreje, ne glede na to, ali so deklarirani kot s poreklom iz Repu
blike Koreje ali ne, da se ugotovi, ali se za določenega korejskega izvoznika lahko odobri izvzetje iz navedenih ukrepov, odpravijo proti
dampinške dajatve pri njegovem uvozu in uvede registracija njegovega uvoza (UL L 228, 27.8.2013, str. 1).
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C. UGOTOVITVE

(11)

Preiskava je potrdila, da družba Line Metal ni bila povezana z nobenim od kitajskih izvoznikov ali proizvajalcev,
za katere veljajo protidampinški ukrepi, in ni izvažala izdelka, ki se pregleduje, v Unijo v obdobju preiskave proti
izogibanju, ki je vodila do razširjenih ukrepov, tj. od 1. julija 2008 do 30. junija 2009. Prvi izvoz izdelka, ki se
pregleduje, družbe Line Metal je bil po razširitvi ukrepov na Republiko Korejo.

(12)

Dejavnosti predelave družbe Line Metal se lahko štejejo za končno izdelavo in sestavljanje v smislu člena 13(2)
osnovne uredbe. Družba Line Metal kupuje doma proizvedene jeklene žičnate palice, vendar tudi uvaža jeklene
žičnate palice iz Ljudske republike Kitajske, ki so nato vlečene, pritrjene in zaprte v njenih prostorih v Republiki
Koreji. Končni izdelek se prodaja na domačem trgu in izvaža v Unijo.

(13)

V obdobju poročanja so surovine s poreklom iz Kitajske predstavljale več kot 60 % skupne vrednosti delov konč
nega izdelka. Zato je bilo treba opraviti preskus dodane vrednosti v skladu s členom 13(2) osnovne uredbe. Ta
preskus je dokazal, da je dodana vrednost izdelkov, uvoženih iz Ljudske republike Kitajske, med sestavljanjem in
končno izdelavo, večja od 25 % proizvodnih stroškov. Zato se za proizvodne dejavnosti družbe Line Metal ne
šteje, da vključujejo izogibanje v skladu s členom 13(2) osnovne uredbe.

(14)

Preiskava je potrdila, da družba Line Metal ne kupuje končnega izdelka, ki se pregleduje, iz Ljudske republike
Kitajske, da bi se preprodal ali prepeljal v Unijo in da je družba lahko upravičila svoj celotni izvoz v obdobju
poročanja.

(15)

Zaradi ugotovitev, opisanih v uvodnih izjavah (11) do (14), Komisija ugotavlja, da se družba Line Metal ne izogiba
veljavnim protidampinškim ukrepom na uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom, med drugim, iz Ljudske repu
blike Kitajske, kakor so bili med drugim razširjeni na uvoz jeklenih vrvi in kablov, poslanih iz Republike Koreje,
ne glede na to, ali so deklarirani kot s poreklom iz Republike Koreje ali ne.

(16)

Zgornje ugotovitve so bile razkrite družbi Line Metal ter industriji Unije, ki sta imeli možnost, da predložita
pripombe. Njune pripombe so bile upoštevane, kadar je bilo to primerno.

D. SPREMEMBA SEZNAMA DRUŽB, KI SO UPRAVIČENE DO IZVZETJA VELJAVNIH UKREPOV

(17)

V skladu z navedenimi ugotovitvami je treba družbo Line Metal dodati na seznam družb, ki so izvzete iz proti
dampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 102/2012.

(18)

Kot je določeno v členu 1(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 400/2010, je uporaba izvzetja pogojena s tem, da se carin
skim organom držav članic predloži veljaven trgovinski račun, ki je skladen z zahtevami iz Priloge k navedeni
uredbi. Če tak račun ni predložen, je treba protidampinško dajatev uporabljati še naprej.

(19)

Izvzetje iz razširjenih ukrepov, odobreno za uvoz jeklenih vrvi in kablov, ki jih proizvaja družba Line Metal,
temelji na podlagi ugotovitev tega pregleda. Izvzetje se torej uporablja izključno za uvoz jeklenih vrvi in kablov,
poslanih iz Republike Koreje, ki jih proizvaja zgoraj navedena določena pravna oseba. Za uvožene jeklene vrvi in
kable, ki jih proizvaja katera koli družba, ki ni izrecno poimensko navedena v členu 1(4) Izvedbene uredbe (EU)
št. 102/2012, kakor je bila spremenjena, vključno s subjekti, povezanimi s tistimi, ki so izrecno navedeni, se
izvzetje ne uporablja, velja pa stopnja preostale dajatve, uvedena z navedeno uredbo.

(20)

Pregled novincev bi bilo treba zaključiti in Izvedbeno uredbo (EU) št. 102/2012, kot je bila spremenjena, bi bilo
treba spremeniti, da se družba Line Metal vključi v razpredelnico, določeno v členu 1(4) –
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SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Razpredelnica iz člena 1(4) Izvedbene uredbe (EU) št. 102/2012, kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo (EU)
št. 558/2012, se nadomesti z naslednjo razpredelnico:
„Država

Republika Koreja

Dodatna oznaka
TARIC

Družba

Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568,Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si,
Gyeongsangnam-do, 621-872

A969

Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu,
Busan

A969

CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam

A969

Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun,
Ulsan

A969

Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim – Ri, Daesan-Myun,
Haman – Gun, Gyungnam

A969

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City,
Jeonnam

A969

Kiswire Ltd, 20th Fl. Jangkyo Bldg, 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seoul

A969

Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun,
Gyeongnam

B926

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang-Dong,
Jong-gu, Busan

A969

Seil Wire and Cable, 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo

A994

Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon

A969

Ssang YONG Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo
Gu, Busan

A969

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong,Changwon
City, Gyungnam

A969“

Člen 2
Carinskim organom se dajo navodila, da prenehajo z registracijo uvoza, ki se izvaja v skladu s členom 3 Uredbe (EU)
št. 806/2013. Za tako registriran uvoz se protidampinška dajatev ne pobira.
Člen 3
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 12. maja 2014
Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 490/2014
z dne 12. maja 2014
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne 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 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,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

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

(2)

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 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi 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, 12. maja 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)
Oznaka KN

Oznaka tretje države ( )

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

48,3

MK

88,4

TN

49,2

TR

65,0

ZZ

62,7

MK

59,9

0707 00 05

0709 93 10
0805 10 20

0805 50 10
0808 10 80

1

TR

124,2

ZZ

92,1

TR

108,9

ZZ

108,9

EG

44,3

IL

74,6

MA

45,2

TN

68,6

TR

51,4

ZZ

56,8

TR

96,6

ZZ

96,6

AR

131,2

BR

101,5

CL

101,7

CN

98,4

MK

27,7

NZ

140,1

US

191,6

ZA

101,4

ZZ

111,7

(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 6. maja 2014
o stališču, ki se sprejme v imenu Evropske unije v okviru Skupnega odbora, ustanovljenega na pod
lagi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija
1972, glede spremembe Protokola št. 3 k Sporazumu (Opredelitev pojma „izdelki s poreklom“ in
načini upravnega sodelovanja) po pristopu Hrvaške k Evropski uniji
(2014/266/EU)
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207 v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,
ob upoštevanju predloga Evropske komisije,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

V Protokolu št. 3 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija
1972 (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je opredeljen pojem „izdelki s poreklom“ in načini upravnega sodelo
vanja.

(2)

Po pristopu Hrvaške k Evropski uniji dne 1. julija 2013 se za trgovino med Hrvaško in Švicarsko konfederacijo
(v nadaljnjem besedilu: Švica) uporablja Sporazum, trgovinski sporazumi, sklenjeni med Hrvaško in Švico, pa se
od tega dne prenehajo uporabljati.

(3)

Da bi se zagotovilo nemoteno izvajanje Sporazuma in zaradi olajšanja delovanja gospodarskih subjektov in carin
skih uprav, bi bilo treba Protokol št. 3 ustrezno spremeniti.

(4)

V skladu s členom 39 Protokola št. 3 lahko Skupni odbor sklene, da bo spremenil določbe navedenega protokola.

(5)

Stališče Unije v Skupnem odboru EU-Švica bi zato moralo temeljiti na priloženem osnutku sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Stališče, ki se sprejme v imenu Unije v Skupnem odboru EU-Švica glede spremembe Protokola št. 3 k Sporazumu med
Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, temelji na osnutku sklepa Skupnega
odbora, ki je priložen temu sklepu.

Člen 2
Sklep Skupnega odbora se objavi v Uradnem listu Evropske unije.
(1) UL L 300, 31.12.1972, str. 189.

13.5.2014

SL

Uradni list Evropske unije

L 138/87

Člen 3
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 6. maja 2014
Za Svet
Predsednik
G. STOURNARAS
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OSNUTEK

SKLEPA ŠT. …/2014 SKUPNEGA ODBORA EU-ŠVICA
z dne … 2014
o spremembi Protokola št. 3 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko
konfederacijo o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja
SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo, podpisanega v Bruslju
22. julija 1972 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), zlasti člena 11 Sporazuma,
ob upoštevanju Protokola št. 3 k Sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja
(v nadaljnjem besedilu: Protokol št. 3), zlasti člena 39 Protokola,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Republika Hrvaška (v nadaljnjem besedilu: Hrvaška) je k Evropski uniji pristopila 1. julija 2013.

(2)

Po pristopu Hrvaške se za trgovino med Hrvaško in Švicarsko konfederacijo (v nadaljnjem besedilu: Švica)
uporablja Sporazum, trgovinski sporazumi, sklenjeni med Švico in Hrvaško, pa se z navedenim dnem prenehajo
uporabljati.

(3)

Od pristopa Hrvaške se blago s poreklom iz Hrvaške ob uvozu v Švico v okviru Sporazuma obravnava kot blago
s poreklom iz Unije.

(4)

Za trgovino med Hrvaško in Švico bi se zato od 1. julija 2013 moral uporabljati Sporazum, kot ga spreminja ta
akt.

(5)

Da bi se zagotovila nemoten prehod in pravna varnost, so potrebne nekatere tehnične spremembe Protokola št. 3
ter prehodni ukrepi.

(6)

Podobni prehodni ukrepi in postopki so predvideni v točki 5 Priloge IV Akta o pristopu iz leta 2012.

(7)

Protokol št. 3 bi se moral ob upoštevanju naslednjih prehodnih določb zato uporabljati od 1. julija 2013 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

ODDELEK I
TEHNIČNE SPREMEMBE BESEDILA PROTOKOLA

Člen 1
Pravila o poreklu
Protokol št. 3 se spremeni:
(a) priloga IVa se nadomesti z besedilom iz Priloge I k temu sklepu,
(b) priloga IVb se nadomesti z besedilom iz Priloge II k temu sklepu.
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ODDELEK II

PREHODNE DOLOČBE

Člen 2

Dokazila o poreklu in upravno sodelovanje

1.
Dokazila o poreklu, ki jih ustrezno izda Hrvaška ali Švica v okviru preferencialnega sporazuma, ki se uporablja za
obe strani, se sprejmejo v zadevni državi, če:
(a) pridobitev takega porekla podeljuje preferencialno tarifno obravnavo na podlagi preferencialnih tarifnih ukrepov iz
Sporazuma;
(b) so bili dokazilo o poreklu in prevozni dokumenti izdani ali sestavljeni najkasneje na dan pred dnem pristopa ter
(c) se dokazilo o poreklu predloži carinskim organom v štirih mesecih od dneva pristopa.
Če je bilo blago deklarirano za uvoz na Hrvaško ali v Švico pred pristopom v skladu s preferencialnim sporazumom, ki
se je takrat uporabljal med Hrvaško in Švico, se lahko sprejme tudi dokazilo o poreklu, izdano naknadno, v skladu z
navedenim sporazumom, če se predloži carinskim organom v štirih mesecih po pristopu.

2.
Hrvaška lahko ohrani dovoljenja, s katerimi je bil v okviru preferencialnega sporazuma, ki se je uporabljal med
Hrvaško in Švico pred pristopom, podeljen status „pooblaščeni izvoznik“, če:
(a) je taka določba predvidena tudi v sporazumu, sklenjenem med Švico in Skupnostjo pred datumom pristopa, in
(b) pooblaščeni izvozniki uporabljajo veljavna pravila o poreklu v skladu z navedenim sporazumom.
Ta dovoljenja se najpozneje eno leto po datumu pristopa nadomestijo z novimi dovoljenji, izdanimi v skladu s pogoji iz
Sporazuma.

3.
Pristojni carinski organi Švice ali Hrvaške sprejemajo zahtevke za naknadno preverjanje dokazil o poreklu, izdanih
v skladu s preferencialnim sporazumom iz odstavka 1 ali 2, tri leta po izdaji zadevnega dokazila o poreklu ter jih lahko
vložijo tri leta po sprejetju dokazila o poreklu, ki jim je bilo predloženo skupaj z uvozno deklaracijo.

Člen 3

Blago na poti

1.
Določbe Sporazuma se lahko uporabljajo za blago, ki se izvozi iz Hrvaške v Švico ali iz Švice v Hrvaško ter je
skladno z določbami Protokola št. 3 in je na dan pristopa Hrvaške v tranzitu ali se začasno uskladišči v carinskem skla
dišču ali prosti coni na Hrvaškem ali v Švici.

2.
V takih primerih se lahko odobri preferencialna obravnava, če se v štirih mesecih od datuma pristopa carinskim
organom države uvoznice predloži dokazilo o poreklu, ki so ga naknadno izdali carinski organi države izvoznice.
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Člen 4
Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. julija 2013.
V …,
Za Skupni odbor
Predsednik
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PRILOGA I
„PRILOGA IVa
BESEDILO IZJAVE NA RAČUNU

Izjava na računu, katere besedilo je navedeno spodaj, mora biti sestavljena v skladu z opombami. Vendar opomb ni treba
ponovno navajati.

Bolgarska različica
Износителят на продуктите, обхванати от този документ — митническо разрешение № … (1), декларира, че освен където
ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Španska različica
El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Češka različica
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení… (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají
tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Danska različica
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Nemška različica
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht,
erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Estonska različica
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2)
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Grška različica
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν
δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Angleška različica
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where
otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Francoska različica
L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indica
tion claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).
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Hrvaška različica
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izri
čito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.
Italijanska različica
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
Latvijska različica
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi
skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2). Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā
(muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību
izcelsme no … (2).
Litovska različica
Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta,
tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.
Madžarska različica
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az
áruk kedvezményes … (2) származásúak.
Malteška različica
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat
b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).
Nizozemska različica
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1))), verklaart dat,
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).
Poljska različica
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) oświadcza, że – jeśli wyraźnie
nie określono inaczej – produkty te mają … (2) pochodzenie preferencyjne.
Portugalska različica
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo
expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).
Romunska različica
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (2)] declară că, exceptând cazul în
care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).
Slovaška različica
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia… (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú
tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
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Slovenska različica
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jas
no navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
Finska različica
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole
selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
Švedska različica
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyn- dighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor,
om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

........................................................... (3)
(Kraj in datum)

........................................................... (4)
(Podpis izvoznika; poleg tega mora biti čitljivo nave
deno ime osebe, ki izjavo podpiše)

(1) Kadar izjavo na računu sestavi pooblaščeni izvoznik, mora biti na tem mestu vpisana številka dovoljenja pooblaščenega izvoznika.
Če izjave na računu ne sestavi pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo ali pa se pusti prazen prostor.

(2) Navedba porekla izdelkov. Kadar se izjava na računu delno ali v celoti nanaša na izdelke s poreklom iz Ceute in Melille, jih mora
izvoznik jasno označiti z oznako ‚CM‘ v dokumentu, na katerem se daje izjava.

(3) Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije navedene že v sami listini.
(4) Kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nanaša tudi na navedbo imena podpisnika.“
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PRILOGA II
„PRILOGA IVb
BESEDILO IZJAVE NA RAČUNU EUR-MED

Izjava na računu EUR-MED, katere besedilo je navedeno spodaj, mora biti navedena v skladu z opombami. Vendar
opomb ni treba ponovno navajati.

Bolgarska različica
Износителят на продуктите, обхванати от този документ — митническо разрешение № … (1) декларира, че освен където
ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).
— cumulation applied with … (name of the country/countries)
— no cumulation applied (3)
Španska različica
El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n o … (1)] declara que, salvo
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).
— cumulation applied with … (name of the country/countries)
— no cumulation applied (3)
Češka različica
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají
tyto výrobky preferenční původ v … (2).
— cumulation applied with … (name of the country/countries)
— no cumulation applied (3)
Danska različica
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
— cumulation applied with … (name of the country/countries)
— no cumulation applied (3)
Nemška različica
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht,
erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.
— cumulation applied with … (name of the country/countries)
— no cumulation applied (3)
Estonska različica
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliamenti kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2)
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti
— cumulation applied with … (name of the country/countries)
— no cumulation applied (3)
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Grška različica
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν
δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).
— cumulation applied with … (name of the country/countries)
— no cumulation applied (3)
Angleška različica
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where
otherwise clearly indicated, these products are of … (2)) preferential origin.
— cumulation applied with … (name of the country/countries)
— no cumulation applied (3)
Francoska različica
L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n o … (1)] déclare que, sauf indica
tion
claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).
— cumulation applied with … (name of the country/countries)
— no cumulation applied (3)
Hrvaška različica
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izri
čito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla;
— cumulation applied with … (name of the country/countries)
— no cumulation applied (3)
Italijanska različica
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
— cumulation applied with … (name of the country/countries)
— no cumulation applied (3)
Latvijska različica
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi
skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2):
— cumulation applied with … (name of the country/countries)
— no cumulation applied (3)
Litovska različica
Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenuro
dyta,
tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.
— cumulation applied with … (name of the country/countries)
— no cumulation applied (3)
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Madžarska različica
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az
áruk kedvezményes … (2) származásúak.
— cumulation applied with … (name of the country/countries)
— no cumulation applied (3)
Malteška različica
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat
b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).
— cumulation applied with … (name of the country/countries)
— no cumulation applied (3)
Nizozemska različica
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat,
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).
— cumulation applied with … (name of the country/countries)
— no cumulation applied (3)
Poljska različica
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie
jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
— cumulation applied with … (name of the country/countries)
— no cumulation applied (3)
Portugalska različica
O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n. o … (1)],
declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).
— cumulation applied with … (name of the country/countries)
— no cumulation applied (3)
Romunska različica
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în
care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).
— cumulation applied with … (name of the country/countries)
— no cumulation applied (3)
Slovaška različica
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, tieto
výrobky majú preferenčný pôvod v … (2).
— cumulation applied with … (name of the country/countries)
— no cumulation applied (3)
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Slovenska različica
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jas
no navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
— cumulation applied with … (name of the country/countries)
— no cumulation applied (3)
Finska različica
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole
selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
— cumulation applied with … (name of the country/countries)
— no cumulation applied (3)
Švedska različica
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor,
om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).
— cumulation applied with … (name of the country/countries)
— no cumulation applied (3)

........................................................... (4)
(Kraj in datum)

........................................................... (5)
(Podpis izvoznika; poleg tega mora biti čitljivo nave
deno ime osebe, ki izjavo podpiše)

(1) Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik, mora biti v to polje vpisana številka pooblastila. Če izjave na računu ne sestavi
pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo ali pa se pusti prazen prostor.

(2) Navedba porekla izdelkov. Kadar se izjava na računu delno ali v celoti nanaša na izdelke s poreklom iz Ceute in Melille, jih mora
izvoznik jasno označiti z oznako ‚CM‘ v dokumentu, na katerem se daje izjava.

(3) Izpolniti in prečrtati, kjer je potrebno.
(4) Ta navedba se lahko izpusti, če so informacije navedene že v samem dokumentu.
(5) Kadar se ne zahteva podpis izvoznika, tudi navedba imena podpisnika ni potrebna.“
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SKLEP SVETA
z dne 6. maja 2014
o stališču, ki ga je treba v imenu Evropske unije sprejeti v Skupnem odboru EGP o spremembi
Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri
temeljne svobode
(2014/267/EU)
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 173(3) in člena 182(1) v povezavi s členom 218(9)
Pogodbe,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evrop
skem gospodarskem prostoru (1) in zlasti člena 1(3) Uredbe,
ob upoštevanju predloga Evropske komisije,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) je začel veljati 1. janu
arja 1994.

(2)

V skladu s členom 98 Sporazuma EGP se lahko Skupni odbor EGP med drugim odloči spremeniti Protokol 31 k
Sporazumu EGP.

(3)

Protokol 31 k Sporazumu EGP vsebuje določbe in ureditve glede sodelovanja na posebnih področjih, za katera ne
veljajo štiri temeljne svobode.

(4)

Sodelovanje pogodbenic Sporazuma EGP je primerno razširiti, tako da se vključi Uredba (EU) št. 1291/2013
Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(5)

Sodelovanje pogodbenic Sporazuma EGP je primerno razširiti, tako da se vključi Uredba (EU) št. 1292/2013
Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(6)

Protokol 31 k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti tako, da se omogoči začetek tega razširje
nega sodelovanja z učinkom od 1. januarja 2014.

(7)

Stališče Unije v Skupnem odboru EGP bi moralo zato temeljiti na priloženem osnutku sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Stališče o predlagani spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne
veljajo štiri temeljne svobode, ki se v imenu Evropske unije sprejme v Skupnem odboru EGP, temelji na osnutku sklepa
Skupnega odbora EGP, priloženega k temu sklepu.
(1) UL L 305, 30.11.1994, str. 6.
(2) UL L 1, 3.1.1994, str. 3.
(3) Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in
inovacije (2014-2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 104).
(4) Uredba (EU) št. 1292/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 294/2008 o ustano
vitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (UL L 347, 20.12.2013, str. 174).
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Člen 2
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 6. maja 2014
Za Svet
Predsednik
G. STOURNARAS
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OSNUTEK

SKLEPA SKUPNEGA ODBORA EGP št. …/2014
z dne …
o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP, o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne
veljajo štiri temeljne svobode
SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP), zlasti
členov 86 in 98 Sporazuma,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Ustrezno je, da pogodbenice Sporazuma EGP razširijo sodelovanje, da bi vključile Uredbo (EU) št. 1291/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in
inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES (1).

(2)

Ustrezno je, da pogodbenice Sporazuma EGP razširijo sodelovanje, da bi vključile Uredbo (ES) št. 1292/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 294/2008 o ustanovitvi
Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (2).

(3)

Protokol 31 k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti, da se omogoči začetek tega razširjenega
sodelovanja z učinkom od 1. januarja 2014 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Člen 1 Protokola 31 k Sporazumu EGP se spremeni, kakor sledi:
1. V odstavku 5 se doda naslednja alinea:
„— 32013 R 1291: Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpo
stvitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa
1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 104).
Lihtenštajn je izvzet iz sodelovanja v tem programu in finančnega prispevka k njemu.“
2. V odstavku 11(a) se doda naslednja alinea:
„,kakor jo spreminja:
— 32013 R 1292: Uredba (EU) št. 1292/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o spre
membi Uredbe (ES) št. 294/2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (UL L 347,
20.12.2013, str. 174).“
3. Besedilo odstavka 11(b) se črta.

Člen 2
Ta sklep začne veljati dan po predložitvi zadnjega uradnega obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*).
Uporablja se od 1. januarja 2014.
(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 104.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 174.
(*) [Navedena ni nobena ustavna zahteva.] [Navedene so ustavne zahteve.]
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Člen 3
Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju,
Za Skupni odbor EGP

Sekretarja

Predsednik

Skupnega odbora EGP
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SKLEP SVETA
z dne 6. maja 2014
o stališču, ki ga je treba v imenu Evropske unije sprejeti v Skupnem odboru EGP glede spremembe
Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri
temeljne svobode
(2014/268/EU)
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členov 165(4), 166(4) in 218(9) Pogodbe,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evrop
skem gospodarskem prostoru (1) in zlasti člena 1(3) Uredbe,
ob upoštevanju predloga Evropske komisije,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) je začel veljati 1. janu
arja 1994.

(2)

V skladu s členom 98 Sporazuma EGP se lahko Skupni odbor EGP med drugim odloči spremeniti Protokol 31 k
Sporazumu EGP.

(3)

Protokol 31 k Sporazumu EGP) vsebuje določbe in ureditve glede sodelovanja na posebnih področjih, za katera
ne veljajo štiri temeljne svobode.

(4)

Treba je razširiti sodelovanje držav pogodbenic Sporazuma EGP, da se vključi Uredba (EU) št. 1288/2013 Evrop
skega parlamenta in Sveta (3).

(5)

Protokol 31 k Sporazumu EGP bi bilo zato treba spremeniti, da se omogoči začetek tega razširjenega sodelovanja
od 1. januarja 2014 naprej.

(6)

Stališče Unije v Skupnem odboru EGP bi zato moralo temeljiti na priloženem osnutku sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Stališče, ki ga sprejme Evropska unija v Skupnem odboru EGP o predloženi spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP
o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, temelji na osnutku sklepa Skupnega
odbora EGP, priloženega k temu sklepu.
Člen 2
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 6. maja 2014
Za Svet
Predsednik
G. STOURNARAS

(1) UL L 305, 30.11.1994, str. 6.
(2) UL L 1, 3.1.1994, str. 3.
(3) Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za
izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES in 1298/2008/ES (UL L 347,
20.12.2013, str. 50).
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OSNUTEK

SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. …/2014
z dne …
o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne
veljajo štiri temeljne svobode
SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP), zlasti
členov 86 in 98 Sporazuma,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Treba je razširiti sodelovanje držav pogodbenic Sporazuma EGP, da se vključi Uredba (EU) št. 1288/2013 Evrop
skega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraže
vanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES in
1298/2008/ES (1).

(2)

Protokol 31 k Sporazumu EGP bi bilo zato treba spremeniti tako, da se omogoči začetek tega razširjenega sodelo
vanja z učinkom od 1. januarja 2014 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Člen 4 Protokola 31 k Sporazumu EGP se spremeni:
1. Za odstavkom 2m se vstavi naslednji odstavek:
„2n. Države Efte z učinkom od 1. januarja 2014 sodelujejo v naslednjem programu:
— 32013 R 1288: Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o
uvedbi programa ‚Erasmus+‘, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razvelja
vitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES in 1298/2008/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 50).“
2. Besedilo odstavka 3 se nadomesti z naslednjim:
'Države Efte v skladu s členom 82(1)(a) Sporazuma finančno prispevajo k programom in ukrepom, navedenim v
odstavkih 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k, 2l, 2m in 2n.'
Člen 2
Ta sklep začne veljati dan po predložitvi zadnjega uradnega obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*).
Uporablja se od 1. januarja 2014.
Člen 3
Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, …
Za Skupni odbor EGP
Predsednik
Sekretarja Skupnega odbora EGP

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 50.
(*) [Navedena ni nobena ustavna zahteva.] [Navedene so ustavne zahteve.]
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IZVEDBENI SKLEP SVETA
z dne 6. maja 2014
o spremembi Sklepa 2009/935/PNZ glede seznama tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol
sklene sporazume
(2014/269/EU)
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada
(Europol) (1) in zlasti točke (a) člena 26(1) Sklepa,
ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/934/PNZ z dne 30. novembra 2009 o sprejetju izvedbenih pravil, ki urejajo odnose
Europola s partnerji, vključno z izmenjavo osebnih podatkov in tajnih informacij (2), in zlasti členov 5 in 6 Sklepa,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Svet je 30. novembra 2009 sprejel Sklep 2009/935/PNZ (3).

(2)

Ker je določitev seznama tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume, iz točke (a) člena 26(1)
Sklepa 2009/371/PNZ (v nadaljnjem besedilu: seznam) povezana z zunanjimi odnosi Unije in njenih držav članic,
se z navedeno točko na Svet prenese izvedbeno pooblastilo za določitev seznama. Seznam je na podlagi s sklepov
2009/371/PNZ in 2009/935/PNZ naveden v Prilogi k Sklepu 2009/935/PNZ.

(3)

Upravni odbor Europola seznam po potrebi pregleda in se odloči, ali bo Svetu predlagal spremembe seznama.

(4)

Upravni odbor Europola je na seji 3. in 4. oktobra 2012 sklenil Svetu priporočiti, naj na seznam doda določene
tretje države, in opredelil, zakaj je to z operativnega vidika potrebno, da se s temi tretjimi državami sklenejo
sporazumi o sodelovanju.

(5)

Glede na zaveze v okviru vzhodnega partnerstva, vzpostavljenega leta 2009, parafiranje pridružitvenega spora
zuma med Evropsko unijo in Gruzijo novembra 2013, pridružitveni načrt EU-Gruzija ter akcijski načrt za liberali
zacijo vizumskega režima EU-Gruzija je zelo pomembno, da Europol začne postopek za sklenitev sporazuma o
sodelovanju in pri tem da prednost Gruziji.

(6)

Sklep 2009/935/PNZ bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Svet je 19. decembra 2012 sklenil, da se bo posvetoval z Evropskim parlamentom, slednji pa je po posvetovanju
dal mnenje (4) –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
V točki 1 Priloge k Sklepu 2009/935/PNZ se vstavijo naslednji vnosi:
— Brazilija
— Gruzija
(1) UL L 121, 15.5.2009, str. 37.
(2) UL L 325, 11.12.2009, str. 6.
(3) Sklep Sveta 2009/935/PNZ z dne 30. novembra 2009 o določitvi seznama tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene spora
zume (UL L 325, 11.12.2009, str. 12).
(4) Mnenje z dne 20. novembra 2013 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
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— Mehika
— Združeni arabski emirati.
Člen 2
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 6. maja 2014
Za Svet
Predsednik
G. STOURNARAS

L 138/106
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SKLEP SVETA 2014/270/SZVP
z dne 12. maja 2014
o spremembi Sklepa Sveta 2010/231/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Somaliji
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Svet je 26. aprila 2010 sprejel Sklep 2010/231/SZVP (1).

(2)

Varnostni svet ZN je 5. marca 2014 sprejel Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov (RVSZN)
2142 (2014) o razmerah v Somaliji, v kateri je potrdil embargo na orožje v Somaliji in do 25. oktobra 2014
podaljšal odločitev o neveljavnosti embarga na orožje za dobave orožja, streliva ali vojaške opreme oziroma zago
tavljanje svetovanja, pomoči ali usposabljanja, katerega cilj je izključno razvoj varnostnih sil zvezne vlade Soma
lije, da se zagotovi varnost Somalcev, razen za dobave določenih predmetov iz Priloge k RVSZN 2111 (2013), ki
jih mora vnaprej odobriti Odbor za sankcije, ustanovljen z RVSZN 751 (1992).

(3)

Z RVSZN 2142 (2014) so spremenjene zahteve glede obveščanja o dobavah orožja, streliva ali vojaške opreme
oziroma zagotavljanju svetovanja, pomoči ali usposabljanja varnostnih sil Somalije ter postopku izvzetja za
dobave predmetov iz Priloge k RVSZN 2111 (2013).

(4)

Sklep 2010/231/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Za izvajanje nekaterih ukrepov je potrebno nadaljnje ukrepanje Unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Sklep 2010/231/SZVP se spremeni:
1. točki (f) in (g) člena 1(3) se nadomestita z naslednjim:
„(f) dobavo, prodajo ali prenos orožja in pripadajočih materialov vseh vrst in za neposredno ali posredno zagotav
ljanje tehničnega svetovanja, finančne in druge pomoči in usposabljanja o vojaških dejavnostih, katerega cilj je
izključno razvoj varnostnih sil zvezne vlade Somalije, da se zagotovi varnost Somalcev, razen za dobave pred
metov iz Priloge II, če je Odbor za sankcije izdal uradno obvestilo v skladu z odstavkom 4 tega člena;
(g) dobavo, prodajo ali prenos orožja in pripadajočih materialov vseh vrst iz Priloge II zvezni vladi Somalije, ki ga
za vsak primer posebej vnaprej v skladu z odstavkom 4a tega člena odobri Odbor za sankcije;“;
2. v členu 1 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:
„4.
Zvezna vlada Somalije je primarno odgovorna za vnaprejšnje uradno obveščanje Odbora za sankcije o vseh
dobavah orožja, streliva ali vojaške opreme ali zagotavljanju svetovanja, pomoči ali usposabljanja njenim varnostnim
silam, kot je določeno v točki (f) odstavka 3. Po posvetovanju z zvezno vlado Somalije in v skladu z odstavkoma 3
in 4 RVSZN 2142 (2014) lahko Odbor za sankcije najmanj pet dni vnaprej uradno obvestijo tudi države članice,
ki zagotavljajo pomoč. Kadar se država članica odloči, da bo uradno obvestila Odbor za sankcije, takšno uradno
obvestilo vključuje: podatke o izdelovalcu in dobavitelju orožja in streliva, opis orožja in streliva, vključno z vrsto,
(1) Sklep Sveta 2010/231/SZVP z dne 26. aprila 2010 o omejitvenih ukrepih proti Somaliji in razveljavitvi Skupnega stališča
2009/138/SZVP (UL L 105, 27.4.2010, str. 17).
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kalibrom in količino, predlagan datum in kraj dobave ter vse zadevne informacije o predvideni namembni enoti
nacionalnih varnostnih sil Somalije ali predvidenem kraju skladiščenja. Država članica dobaviteljica orožja ali streliva
lahko v sodelovanju z zvezno vlado Somalije Odboru za sankcije najpozneje v 30 dneh od dobave teh predmetov
predloži pisno potrdilo o izvršeni dobavi, vključno s serijskimi številkami dobavljenega orožja in streliva, informaci
jami o pošiljki, tovornim listom, popisi tovora ali dobavnicami, in o posebnem kraju skladiščenja.“;
3. v členu 1 se vstavi naslednji odstavek:
„4a.
Zvezna vlada Somalije je primarno odgovorna, da Odbor za sankcije zaprosi za vnaprejšnjo odobritev vseh
dobav predmetov iz Priloge II, kot je določeno v točki (g) odstavka 3. Po posvetovanju z zvezno vlado Somalije in v
skladu z odstavkom 3 RVSZN 2142 (2014) lahko Odbor za sankcije za vnaprejšnjo odobritev zaprosijo tudi države
članice.“
Člen 2
Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 12. maja 2014
Za Svet
Predsednica
C. ASHTON
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IZVEDBENI SKLEP SVETA 2014/271/SZVP
z dne 12. maja 2014
o izvajanju Sklepa 2010/656/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 31(2) Pogodbe,
ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/656/SZVP z dne 29. oktobra 2010 o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slono
koščeni obali (1) in zlasti člena 6(2) Sklepa,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Svet je 29. oktobra 2010 sprejel Sklep 2010/656/SZVP.

(2)

Svet je pregledal ukrepe iz točke (b) člena 4(1)(b) in točke (b) člena 5(1) Sklepa 2010/656/SZVP v skladu s
členom 10(3) navedenega sklepa.

(3)

Svet je ugotovil, da za eno osebo ni več razlogov, da bi ostala na seznamu iz Priloge II k Sklepu 2010/656/SZVP.

(4)

Poleg tega bi bilo treba posodobiti podatke o dveh osebah s seznama iz Priloge II k Sklepu 2010/656/SZVP.

(5)

Sklep 2010/656/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Priloga II k Sklepu 2010/656/SZVP se spremeni, kot je določeno v Prilogi k temu sklepu.
Člen 2
Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 12. maja 2014
Za Svet
Predsednica
C. ASHTON

(1) UL L 285, 30.10. 2010, str. 28.
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PRILOGA

Priloga II k Sklepu 2010/656/SZVP se spremeni:
I.

Vnos za naslednjo osebo se nadomesti z naslednjim:
Ime (in morebitni
vzdevki)

4.

Marcel Gossio

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi za uvrstitev na seznam

rojen 18. februarja 1951 v Adja
méju. Številka potnega lista:
08AA14345 (predvidoma potekel
6. oktobra 2013)

Zanj je bil izdan mednarodni nalog za prijetje.
Vpleten v nezakonito prilastitev državnih sredstev
ter financiranje in oboroževanje milic.
Ključna oseba pri financiranju Gbagbojevega klana
in milic. Poleg tega je eden od osrednjih akterjev
nezakonite trgovine z orožjem.
Zaradi znatnih sredstev, ki si jih je prilastil, in
poznavanja ilegalnih omrežij za oboroževanje še
vedno predstavlja grožnjo za stabilnost in varnost
Slonokoščene obale.

II. Vnos za naslednjo osebo se preimenuje z naslednjim:
„Justin Koné Katina“ se nadomesti z „Justin Koné Katinan“
III. Vnos za naslednjo osebo se črta:
Oulaï Delafosse
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IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE
z dne 12. maja 2014
o zaključku protidampinškega postopka v zvezi z uvozom aglomerata kamna s poreklom iz
Ljudske republike Kitajske
(2014/272/EU)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav,
ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 9(2) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:

A. POSTOPEK
ZAČETEK

(1)

Evropska komisija („Komisija“) je junija 2013 začela protidampinški postopek v zvezi z uvozom v Unijo aglome
rata kamna s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („LRK“) in je obvestilo o začetku postopka objavila v
Uradnem listu Evropske unije (2).

(2)

Postopek je bil uveden zaradi pritožbe, ki jo je 14. maja 2013 vložil A.St.A Europe („pritožnik“) v imenu proizva
jalcev Unije, ki predstavljajo več kot 25 % celotne proizvodnje aglomerata kamna v Uniji.

(3)

Pritožba je vsebovala dokaze prima facie o dampingu navedenega izdelka in o posledični znatni škodi, kar je
dovolj, da je postopek upravičen.

(4)

Komisija je o začetku postopka obvestila pritožnika, druge znane proizvajalce Unije, združenja proizvajalcev
Unije, znane proizvajalce izvoznike iz Ljudske republike Kitajske („LRK“), predstavnike LRK, znane uvoznike,
znane proizvajalce surovin in opreme za proizvodnjo aglomerata kamna Unije, znane uporabnike, združenja
proizvajalcev surovin in združenja uporabnikov in potrošnikov ter jim poslala vprašalnike. Zainteresirane strani
so imele možnost, da pisno izrazijo svoja stališča in zahtevajo zaslišanje v roku iz obvestila o začetku.

(5)

Pritožnik, drugi proizvajalci Unije, proizvajalci izvozniki iz LRK, uvozniki in uporabniki so izrazili svoja stališča.
Vsem zainteresiranim stranem, ki so zahtevale zaslišanje in dokazale, da zanj obstajajo posebni razlogi, je bilo
zaslišanje odobreno.

B. UMIK PRITOŽBE IN USTAVITEV POSTOPKA

(6)

Pritožnik je z dopisom Komisiji z dne 18. februarja 2014 umaknil svojo pritožbo.

(7)

V skladu s členom 9(1) osnovne uredbe se postopek lahko zaključi, če se pritožba umakne, razen če tak zaključek
ne bi bil v interesu Unije.

(8)

V preiskavi ni bilo ugotovljeno, da taka ustavitev ne bi bila v interesu Unije. Komisija zato meni, da bi bilo ta
postopek treba zaključiti. Zainteresirane strani so bile o tem obveščene in so imele možnost predložiti pripombe.
Vendar Komisija ni prejela nobenih pripomb.

(1) UL L 343, 22.12.2009, str. 51.
(2) UL C 183, 28.6.2013, str. 21.
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(9)

Komisija zato ugotavlja, da bi bilo protidampinški postopek v zvezi z uvozom aglomerata kamna s poreklom iz
LRK v Unijo treba zaključiti.

(10)

Ta sklep je v skladu z mnenjem Odbora, ki ga določa člen 15(1) osnovne uredbe –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Protidampinški postopek v zvezi z uvozom strešnikov in drugih izdelkov ravne površine, blokov in zidakov iz umetnega
kamna, ki so povezani s smolo ali zmesjo kamna in/ali stekla in/ali ogledalc, povezanih s smolo, s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske v Unijo, ki se trenutno uvrščajo pod oznake KN ex 6810 11 90, ex 6810 19 00, ex 6810 91 00,
ex 6810 99 00, ex 7016 10 00, ex 7016 90 40, ex 7016 90 70 in ex 7020 00 80, se zaključi.
Člen 2
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 12. maja 2014
Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO
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POPRAVKI
Popravek Uredbe Sveta (EU) št. 432/2014 z dne 22. aprila 2014 o spremembi Uredbe (EU)
št. 43/2014 glede nekaterih ribolovnih možnosti
(Uradni list Evropske unije L 126 z dne 29. aprila 2014)
Stran 24, Priloga I, točka 40:
besedilo: „40. Vnos za skušo na območjih IIIa in IV; ter v vodah Unije območij IIa, IIIb, IIIc in podrazdelkov 22–32 se
nadomesti z naslednjim:
‚Vrsta:

skuša
Scomber scombrus

Belgija

Cona:

768 (1)

Danska

26 530 (1)

Nemčija

800 (1)

Francija

2 417 (1)

Nizozemska

2 434 (1)

Švedska

7 101 (2) (1)

Združeno kraljestvo

2 254 (1)

Unija

42 304 (2) (1)

Norveška
TAC

območji IIIa in IV; vode Unije
območij IIa, IIIb, IIIc in podraz
delkov 22–32
(MAC/2A34.)

256 936 (3)
analitski TAC

Ni relevantno.

(1) Posebni pogoj: vključno z naslednjo tonažo, ki se lovi v norveških vodah južno od 62o S (MAC/*04N-):
247
Pri ribolovu na podlagi tega posebnega pogoja se prilovi trske, vahnje, polaka, mola in saja vštevajo v kvote za te
vrste.
(2) Loviti se sme tudi v norveških vodah območja IVa (MAC/*4AN.).
(3) Odšteje se od norveškega deleža TAC (kvota za dostop). Ta količina vključuje naslednji norveški delež TAC v
Severnem morju:
74 500
Ta kvota se sme loviti le na območju IVa (MAC/*04A.), razen naslednje količine, izražene v tonah, ki se sme loviti
na območju IIIa (MAC/*03A.):
3 000 […]‘“

se glasi: „40. Vnos za skušo na območjih IIIa in IV; ter v vodah Unije območij IIa, IIIb, IIIc in podrazdelkov 22–32 se
nadomesti z naslednjim:
‚Vrsta:

Belgija

skuša
Scomber scombrus

Cona:

768 (2)

Danska

26 530 (2)

Nemčija

800 (2)

Francija

2 417 (2)

območji IIIa in IV; vode Unije
območij IIa, IIIb, IIIc in podraz
delkov 22–32
(MAC/2A34.)
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‚Vrsta:

skuša
Scomber scombrus

Cona:

Nizozemska

2 434 (2)

Švedska

7 101 (1) (2)

Združeno kraljestvo

2 254 (2)

Unija
Norveška
TAC

L 138/113
območji IIIa in IV; vode Unije
območij IIa, IIIb, IIIc in podraz
delkov 22–32
(MAC/2A34.)

42 304 (1) (2)
256 936 (3)
Ni relevantno.

analitski TAC

(1) Posebni pogoj: vključno z naslednjo tonažo, ki se lovi v norveških vodah južno od 62o S (MAC/*04N-):
247
Pri ribolovu na podlagi tega posebnega pogoja se prilovi trske, vahnje, polaka, mola in saja vštevajo v kvote za te
vrste.
(2) Loviti se sme tudi v norveških vodah območja IVa (MAC/*4AN.).
(3) Odšteje se od norveškega deleža TAC (kvota za dostop). Ta količina vključuje naslednji norveški delež TAC v
Severnem morju:
74 500
Ta kvota se sme loviti le na območju IVa (MAC/*04A.), razen naslednje količine, izražene v tonah, ki se sme loviti
na območju IIIa (MAC/*03A.):
3 000 […]‘“.
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Popravek Direktive 2014/42/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o začasnem
zavarovanju in odvzemu predmetov, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja, in premoženjske
koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, v Evropski uniji
(Uradni list Evropske unije L 127 z dne 29. aprila 2014)
Stran 50, člen 12(1):
besedilo: „[…] do 4. oktobra 2015.“
se glasi: „[…] do 4. oktobra 2016.“
Stran 50, prvi odstavek člena 13:
besedilo: „Komisija do 4. oktobra 2018 […]“
se glasi: „Komisija do 4. oktobra 2019 […]“.
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