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99
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. apríla 2013,
ktorým sa dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 52/2007 Z. z., ktorým sa
ustanovujú poiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 52/2007 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú poiadavky na uvádzanie osiva
krmovín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 184/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 90/2011 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 7 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Kontrolný ústav môe vyda súhlas so zvýením hmotnosti
dávky osiva niektorých druhov krmovín, ak to vyplýva
z prílohy è. 3..

2. V prílohe è. 3 sa v tabu¾ke nad slová Lipnicovité
[Poaceae (Gramineae)] umiestòuje symbol *) a pod
tabu¾ku sa pripája táto veta: *) Maximálna hmotnos
dávky sa môe zvýi na 25 t so súhlasom kontrolného
ústavu..
3. Príloha è. 5 sa dopåòa piatym bodom, ktorý znie:
5. Vykonávacia smernica Komisie 2012/37/EÚ z 22. novembra 2012, ktorou sa menia niektoré prílohy
k smerniciam Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS,
pokia¾ ide o podmienky, ktoré musí spåòa osivo Galega orientalis Lam., maximálnu hmotnos dávky
osiva niektorých druhov krmovín a ve¾kos vzorky
Sorghum spp. (Ú. v. EÚ L 325, 23. 11. 2012)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. septembra 2013.

Robert Fico v. r.
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100
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. apríla 2013,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 336/2011 Z. z., ktorým
sa vydáva zoznam úèinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov
a zoznam úèinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych
výrobkov s nízkym rizikom v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. g),
h) a l) zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú
podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády
Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 336/2011
Z. z., ktorým sa vydáva zoznam úèinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov a zoznam
úèinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom v znení
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 190/2012
Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 374/2012
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:
§ 2a
(1) Pre biocídny výrobok, ktorý obsahuje viac ako
jednu úèinnú látku, sa za dátum, ku ktorému je potrebné dosiahnu súlad s poiadavkami pod¾a osobitného predpisu2) a prílohy è. 1 tohto nariadenia vlády,
povauje dátum, ku ktorému bola zaradená do zozna-

mu pod¾a § 1 ods. 1 tohto nariadenia vlády posledná
úèinná látka obsiahnutá v biocídnom výrobku.
(2) Biocídny výrobok, pre ktorý bola udelená prvá
autorizácia pod¾a osobitného predpisu1a) neskôr ako
120 dní pred dátumom, ku ktorému je potrebné dosiahnu súlad pod¾a odseku 1, sa lehota na dosiahnutie súladu s osobitným predpisom2) predluje o 120 dní
odo dòa doruèenia iadosti o autorizáciu biocídneho
výrobku,1b) ak bola táto iados predloená najneskôr
60 dní od dátumu udelenia prvej autorizácie.1a) Pri biocídnom výrobku, pri ktorom sa uplatòuje postup pod¾a
osobitného predpisu,1c) sa lehota na dosiahnutie súladu
s osobitným predpisom2) predluje o 30 dní od dátumu,
keï Európska komisia prijala rozhodnutie, e biocídny
výrobok spåòa poiadavky pod¾a osobitného predpisu.1d).
Poznámky pod èiarou k odkazom 1a a 1d znejú:

1a) § 7 zákona è. 217/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
1b
) § 10 ods. 1 zákona è. 217/2003 Z. z. v znení zákona è. 15/2006
Z. z.
1c
) § 10 ods. 5 zákona è. 217/2003 Z. z. v znení zákona è. 339/2012
Z. z.
1d
) § 7 ods. 1 zákona è. 217/2003 Z. z. v znení zákona è. 15/2006
Z. z..

2. V prílohe è. 1 záhlavie tabu¾ky znie:

Minimálny
stupeò
èistoty
úèinnej
látky*
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Poradové
èíslo

Bený názov úèinnej látky
Názov úèinnej látky pod¾a IUPAC
Medzinárodné identifikaèné èísla

Dátum zániku
úèinnosti
Termín na
zaradenia
dosiahnutie
úèinnej látky
Typ
súladu
do zoznamu
výrobku
s osobitným
úèinných
pod¾a
predpisom,2)
látok
osobitného
ak § 2a
vyhovujúcich predpisu3)
neustanovuje
na zaradenie
inak
do biocídnych
výrobkov

Osobitné podmienky**

Poznámky:
* Minimálny stupeò èistoty je stupeò èistoty úèinnej látky posudzovanej na úèel zaradenia úèinnej látky do prílohy è. 1. Stupeò èistoty úèinnej látky
v biocídnom výrobku musí by rovnaký alebo vyí ako posudzovaná úèinná látka alebo úèinná látka napriek niej èistote musí by technicky
rovnocenná.
** Závery hodnotiacich správ sú zverejnené na webovom sídle Európskej komisie..
Zbierka zákonov è. 100/2013
Èiastka 25
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3. V prílohe è. 1 bode 24 ståpci è. 2 sa slová CAS
è. (pentahydrát): 12267-73-1 nahrádzajú slovami CAS
è. (pentahydrát): 12179-04-3.
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4. V prílohe è. 1 sa doterají bod 41 oznaèuje ako bod
41a.

41b.

30. september
2016

30. september
2024

2

Pri posudzovaní iadosti
o autorizáciu výrobku pod¾a
osobitných predpisov4) sa posúdia,
ak je to pre konkrétny výrobok
relevantné, tie spôsoby pouitia alebo
scenáre expozície pôsobenia látky,
ako aj tie riziká pre zloky ivotného
prostredia a populácie, ktoré sa pri
hodnotení rizika na úrovni Európskej
únie nezoh¾adnili reprezentatívnym
spôsobom.
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5. V prílohe è. 1 sa za bod 41a vkladá bod 41b, ktorý znie:

Podmienky autorizácie:

6. Príloha è. 1 sa dopåòa bodmi 59 a 60, ktoré znejú:
59.

(Z)-trikoz-9-én
(Muscalure)
(Z)-trikoz-9-én (Z)-trikoz-9-én
ES è.: 248-505-7
CAS è.: 27519-02-4

801 g/kg

30. september
2016

30. september
2024

19

Hodnotenie rizika na úrovni
Európskej únie nezoh¾adnilo
vetky spôsoby pouitia a scenáre
expozície látky, ako napríklad
pouitie vo vonkajom prostredí
a expozíciu látky cez potraviny
alebo krmivá.

Zbierka zákonov è. 100/2013

Výrobky urèené na neprofesionálne
pouitie sa dodávajú v obale, ktorý
minimalizuje expozíciu pouívate¾a
okrem prípadov, ak iados
o autorizáciu preukazuje, e
expozíciu mono zníi na prijate¾nú
úroveò iným spôsobom..

Pri posudzovaní iadosti
o autorizáciu výrobku pod¾a
osobitných predpisov4) sa
vyhodnotia, ak je to pre konkrétny
výrobok relevantné, také pouitia
alebo scenáre expozície a súvisiace
riziká pre ¾udí a ivotné prostredie,
ktoré neboli na úrovni Európskej
únie reprezentatívne zahrnuté pri
hodnotení rizík.
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Pri výrobkoch obsahujúcich
(Z)-trikoz-9-én, ktoré môu
zapríèini rezíduá v potravinách
alebo krmivách, v súlade
s osobitnými predpismi7) sa

60.

kyanovodík
kyanovodík
ES è.: 200-821-6
CAS è.: 74-90-8

976 g/kg

30. september
2016

30. september
2024

8, 14 a 18

Èiastka 25

preverí, èi je potrebné urèi nové
alebo zmeni existujúce maximálne
hladiny rezíduí, a prijmú sa
vhodné opatrenia na zmiernenie
rizík s cie¾om zabezpeèi, aby sa
neprekroèili prísluné maximálne
hladiny rezíduí.
Pri posudzovaní iadosti
o autorizáciu výrobku pod¾a
osobitných predpisov4) sa vyhodnotia,
ak je to pre konkrétny výrobok
relevantné, také pouitia alebo
scenáre expozície a súvisiace riziká
pre ¾udí a ivotné prostredie, ktoré
neboli na úrovni Európskej únie
reprezentatívne zahrnuté pri
hodnotení rizík.

1. Výrobok sa sprístupòuje iba na
pouitie profesionálnym
uívate¾om, ktorí sú dostatoène
vykolení na jeho pouívanie
pod¾a osobitného predpisu.12)
2. Prevádzkové predpisy urèujú
bezpeèné postupy poèas
fumigácie a ventilácie pre
prevádzkovate¾ov a ostatné
prítomné osoby.

Zbierka zákonov è. 100/2013

Na pouitie výrobku ako fumigant sa
autorizácia udelí, iba ak sa
v iadosti preukáe, e spåòa tieto
podmienky:

3. Pri manipulácii a pouívaní
výrobkov sa pouijú vhodné
prostriedky osobnej ochrany; ak
je to potrebné aj izolovaný
dýchací prístroj a plynotesné
obleèenie.
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4. Vstup prevádzkovate¾ov
a ostatných osôb do
fumigovaného priestoru je
obmedzený a do doby, kým
koncentrácia látky vo vzduchu
po ventilácii nedosiahne
bezpeènú úroveò.

Zbierka zákonov è. 100/2013

6. Z priestorov urèených na
fumigáciu sa pred vykonaním
fumigácie odstránia vetky potraviny
a vetky porézne predmety
a materiály, ktoré by mohli
absorbova aktívnu látku, okrem
dreva urèeného na oetrenie, ak
tieto nie sú chránené vhodnými
prostriedkami pred absorpciou,
a priestor urèený na fumigáciu sa
zabezpeèí proti náhodnému
vznieteniu..
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5. Vytvorí sa ochranná zóna,
v ktorej sa monitorovaním poèas
a po ventilácii zamedzí takej
expozícii prevádzkovate¾ov
a ostatných prítomných osôb,
ktorá prekraèuje bezpeènú
úroveò.

Èiastka 25
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Poznámka pod èiarou k odkazu 12 znie:

12) § 15 ods. 3 písm. a) a b) a § 16 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..
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7. Príloha è. 3 sa dopåòa bodmi 13 a 17, ktoré znejú:

13. Smernica Komisie 2012/38/EÚ z 23. novembra 2012, ktorou sa mení a dopåòa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cie¾om zaradi (Z)-trikoz-9-én ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v.
EÚ L 326, 24. 11. 2012).
14. Smernica Komisie 2012/40/EÚ z 26. novembra 2012, ktorou sa opravuje príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 327, 27. 11. 2012).
15. Smernica Komisie 2012/41/EÚ z 26. novembra 2012, ktorou sa mení a dopåòa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cie¾om rozíri pouitie aktívnej látky kyseliny nonánovej uvedenej v zozname v prílohe
I k uvedenej smernici na výrobky typu 2 (Ú. v. EÚ L 327, 27. 11. 2012).
16. Smernica Komisie 2012/42/EÚ z 26. novembra 2012, ktorou sa mení a dopåòa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cie¾om zaradi kyanovodík ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ
L 327, 27. 11. 2012).
17. Smernica Komisie 2012/43/EÚ z 26. novembra 2012, ktorou sa menia a dopåòajú niektoré záhlavia v prílohe I
k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES (Ú. v. EÚ. L 327, 27. 11. 2012)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 30. apríla

2013 okrem tvrtého a iesteho bodu, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. októbra 2014.

Robert Fico v. r.
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101
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. apríla 2013,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 57/2007 Z. z., ktorým sa
ustanovujú poiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 57/2007 Z. z.,

ktorým sa ustanovujú poiadavky na uvádzanie osiva
obilnín na trh v znení nariadenia vlády è. 188/2010 Z. z.,
nariadenia vlády è. 515/2010 Z. z. a nariadenia vlády
è. 139/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Príloha è. 3 vrátane nadpisu znie:

Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 57/2007 Z. z.

POIADAVKY NA HMOTNOS DÁVKY A HMOTNOS VZORKY OSIVA OBILNÍN

Druh

Najvyia
hmotnos
dielu dávky
[t]

3

Hmotnos vzorky
na urèenie mnostva
uvedeného v ståpcoch 4 a 10 tabu¾ky
v prílohe è. 2 bode 2
písm. A a bode 3
[g]
4

1000

500

400
500
900
250
300

200
500
900
250
300

250

250

1000

1000

Najniia
hmotnos
vzorky, ktorá
sa má odobra
z dielu dávky
[g]

1
2
Ovos nahý (Avena nuda), ovos siaty (Avena sativa),
ovos hrebienkatý (Avena strigosa), jaèmeò siaty
(Hordeum vulgare), penica letná (Triticum
30
aestivum), penica tvrdá (Triticum durum), penica
paldová (Triticum spelta), ra siata (Secale
cereale), tritikale (xTriticosecale)
10
Lesknica kanárska (Phalaris canariensis)
30
Rya siata (Oryza sativa)
30
Cirok dvojfarebný (Sorghum bicolor)
10
Cirok sudánsky (Sorghum sudanense)
30
Hybridy Sorghum bicolor x Sorghum sudanense
Kukurica siata (Zea mays), základné osivo
40
inbredných línií
Kukurica siata (Zea mays), základné osivo okrem
40
inbredných línií, certifikované osivo
Najvyiu hmotnos posledného dielu dávky nemono prekroèi o viac ako 5

%..
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2. Príloha è. 4 sa dopåòa piatym bodom, ktorý znie:
5. Vykonávacia smernica Komisie 2012/37/EÚ z 22. novembra 2012, ktorou sa menia niektoré prílohy
k smerniciam Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS,
pokia¾ ide o podmienky, ktoré musí spåòa osivo Galega orientalis Lam., maximálnu hmotnos dávky
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osiva niektorých druhov krmovín a ve¾kos vzorky
Sorghum spp. (Ú. v. EÚ L 325, 23. 11. 2012)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. septembra 2013.

Robert Fico v. r.
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102
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. apríla 2013,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 630/2008 Z. z., ktorým sa
ustanovujú podrobnosti rozpisu finanèných prostriedkov zo tátneho rozpoètu
pre koly a kolské zariadenia v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 4 ods. 13 a § 7
ods. 9 zákona è. 597/2003 Z. z. o financovaní základných kôl, stredných kôl a kolských zariadení v znení
neskorích predpisov (ïalej len zákon) nariaïuje:
Èl. I

venskej republiky è. 598/2009 Z. z., nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 517/2010 Z. z., nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 494/2011 Z. z. a nariadenia
vlády Slovenskej republiky è. 443/2012 Z. z. sa mení
takto:
§ 5 sa vypúa.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 630/2008
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finanèných prostriedkov zo tátneho rozpoètu pre koly
a kolské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 29/2009 Z. z., nariadenia vlády Slo-

Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. mája
2013.

Robert Fico v. r.
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103
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 18. apríla 2013,
ktorým sa ustanovuje suma veobecného vymeriavacieho základu
za kalendárny rok 2012

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 11 ods. 4 zákona
è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov ustanovuje:

§2
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 30. apríla 2013.

§1
Suma veobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2012 je 9 660 eur.

Ján Richter v. r.
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104
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 28. augusta 2003 bol
v Joensuu prijatý Dohovor o Európskom lesníckom intitúte.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom súhlas uznesením è. 392 z 18. decembra 2012.
Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe k dohovoru 30. januára 2013. Listina o prístupe bola
26. februára 2013 uloená u depozitára, ktorého funkcie vykonáva Ministerstvo zahranièných vecí Fínskej republiky.
Dohovor nadobudol platnos 4. septembra 2005 v súlade s èlánkom 15 ods. 1. Pre Slovenskú republiku nadobudne
platnos 27. apríla 2013 v súlade s èlánkom 15 ods. 2.

Roèník 2013
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K oznámeniu è. 104/2013 Z. z.

DOHOVOR O EURÓPSKOM LESNÍCKOM INTITÚTE
Strany tohto dohovoru, na ktoré sa bude ïalej odkazova ako na zmluvné strany,
pripomínajúc si rozhodnutia týkajúce sa lesov prijaté na Konferencii Organizácie Spojených národov
o ivotnom prostredí a rozvoji v roku 1992, návrh èinností Medzivládneho panelu o lesoch a Medzivládneho
fóra o lesoch, rozírený program práce pre biologickú
diverzitu lesov vzahujúci sa k Dohovoru o biologickej
diverzite, ako aj výstupy Svetového summitu o trvalo
udrate¾nom rozvoji;
uznávajúc pokrok a výsledky dosiahnuté pri implementácii záväzkov Konferencií ministrov o ochrane lesov v Európe;
uvedomujúc si meniaci sa charakter európskych lesov a problémov lesníctva a obavy spoloènosti a potrebu vytvárania relevantných vedeckých údajov s oh¾adom na prijímanie správnych rozhodnutí;
berúc do úvahy skutoènos, e Európsky lesnícky intitút bol zaloený ako asociácia pod¾a fínskeho práva
v roku 1993, aby prispel k túdiu lesníctva, lesov a zachovania lesov na európskej úrovni;
vedomé si pridanej hodnoty vyplývajúcej z etablovania lesníctva a lesníckeho výskumu v rámci medzinárodného prostredia;
elajúc si pokraèovanie spolupráce v oblasti lesníctva a lesníckeho výskumu na medzinárodnej úrovni
a súèasne sa vyhýba duplikácii úsilia;
sa dohodli takto:
Èlánok 1
Intitút
Európsky lesnícky intitút (ïalej len intitút) sa
týmto zriaïuje ako medzinárodná organizácia. Jeho
sídlo je v Joensuu, Fínska republika.
Èlánok 2
Cie¾ a funkcie
1. Zámerom intitútu je na celoeurópskej úrovni realizova výskum v oblasti lesníckej politiky vrátane jej environmentálnych aspektov, v oblasti ekológie, mnohostranného vyuívania, zdrojov a zdravotného stavu
európskych lesov, ponuky a dopytu po dreve a iných lesných produktoch a slubách s cie¾om podpori zachovanie a trvalo udrate¾né obhospodarovanie lesov v Európe.
2. Na dosiahnutie tohto zámeru intitút:
a) poskytuje prísluné informácie pre tvorbu politík
a rozhodovací proces v európskych krajinách vo
vzahu k odvetviam lesného hospodárstva a priemyslu spracovania dreva;

b)
c)
d)
e)

realizuje výskum vo vyie uvedených oblastiach;
vyvíja metódy výskumu;
organizuje vedecké stretnutia a zúèastòuje sa ich; a
usporadúva a roziruje poznatky o svojej práci a dosiahnutých výsledkoch.
Èlánok 3
Informácie

Zmluvné strany podporujú prácu intitútu poskytovaním informácií súvisiacich s lesmi. Tieto informácie
sú poskytované na základe pecifických poiadaviek za
predpokladu, e nie sú dostupné z iných intitúcií a orgánov zbierajúcich prísluné údaje a pokia¾ je ich
moné získa primeraným spôsobom. Aby sa zabránilo
duplicite èinností, zámerom intitútu je zabezpeèi primeranú koordináciu s inými medzinárodnými intitúciami a orgánmi vrátane tých, ktoré vykonávajú zber
údajov.
Èlánok 4
Èlenovia, asociovaní a pridruení èlenovia intitútu
1. Zmluvné strany sú èlenmi intitútu.
2. Asociované èlenstvo v intitúte je otvorené pre výskumné ústavy, vzdelávacie intitúcie, komerèné organizácie, orgány na úseku správy lesného hospodárstva, mimovládne organizácie a intitúcie podobnej
povahy z európskych tátov (ïalej len asociovaní èlenovia). Pridruené èlenstvo je otvorené pre intitúcie
podobného charakteru z mimoeurópskych tátov (ïalej len pridruení èlenovia). Pridruení èlenovia sa nepodie¾ajú na rozhodovacom procese intitútu.
Èlánok 5
Orgány
Orgánmi intitútu sú Rada, Konferencia, Predsedníctvo a Sekretariát na èele s riadite¾om.
Èlánok 6
Rada
1. Rada je zloená zo zástupcov èlenov a stretáva sa
na riadnych zasadnutiach kadé tri roky. Mimoriadne
zasadnutie sa môe uskutoèni na iados ktoréhoko¾vek èlena alebo Predsedníctva. Takáto iados musí by
schválená èlenmi, a to jednoduchou väèinou.
2. Rada
a) menuje èlenov Predsedníctva v súlade s èlánkom 8
odsekom 2 písmenami a), c) a d);
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b) dáva súhlas k menovaniu riadite¾a v súlade s èlánkom 8 odsekom 4 písmenom d);
c) stanovuje rámcovú politiku pre èinnos intitútu;
d) rozhoduje o veobecných otázkach technickej, finanènej alebo administratívnej povahy predloených
èlenmi, Konferenciou alebo Predsedníctvom;
e) jednoduchou väèinou schva¾uje smernice, ktoré
môu by nevyhnutné pre èinnos intitútu a jeho
orgánov; a
f) jednoduchou väèinou schva¾uje, mení a dopåòa
svoje procedurálne pravidlá.
3. Kadý èlen má jeden hlas. Rozhodnutia sa prijímajú konsenzom, ak nie je v dohovore uvedené inak.
Èlánok 7
Konferencia
1. Konferencia je zloená zo zástupcov asociovaných
èlenov. Konferencia sa stretáva raz za rok na plenárnom zasadnutí a rozhodnutia prijíma jednoduchou
väèinou. Pridruení èlenovia sa môu zúèastni plenárneho zasadnutia Konferencie. Intitúcie a regionálne alebo medzinárodné organizácie, ktoré nie sú asociovanými alebo pridruenými èlenmi intitútu, môu
by pozvané na plenárne zasadnutia Konferencie v súlade s pravidlami stanovenými Predsedníctvom.
2. Konferencia, okrem iného,
a) menuje èlenov Predsedníctva v súlade s èlánkom 8
odsekom 2 písmenami b), c) a d);
b) urèuje èlenské poplatky asociovaných a pridruených
èlenov;
c) odporúèa iniciovanie aktivít s oh¾adom na realizáciu
cie¾ov intitútu;
d) schva¾uje úètovnú uzávierku po vykonaní auditu;
e) schva¾uje plán práce na nasledujúci rok predloený
Predsedníctvom;
f) posudzuje a prijíma výroènú správu o aktivitách intitútu; a
g) schva¾uje, mení a dopåòa svoje procedurálne pravidlá.
Èlánok 8
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4. Predsedníctvo
a) v rámci politiky stanovenej Radou pripravuje a hodnotí administratívny a výskumný program práce intitútu;
b) na základe usmernenia Radou prijíma potrebné
vnútorné predpisy;
c) schva¾uje rozpoèet a úèty;
d) so súhlasom Rady menuje riadite¾a;
e) schva¾uje prijatie a vylúèenie asociovaných a pridruených èlenov;
f) podáva správy Rade a Konferencii;
g) na základe usmernenia Radou schva¾uje dohodu,
na ktorú sa odkazuje v èlánku 12;
h) schva¾uje, mení a dopåòa svoje procedurálne pravidlá;
a
i) stanovuje pravidlá, na ktoré sa odkazuje v èlánku 7
odseku 1.
Èlánok 9
Sekretariát
1. Sekretariát na èele s riadite¾om tvorí personál intitútu.
2. S oh¾adom na veobecné pokyny Rady, Konferencie a Predsedníctva menuje riadite¾ ïalí personál, ktorý môe by potrebný na plnenie úloh intitútu, a to za
podmienok a na výkon povinností, ktoré môe urèi.
Èlánok 10
Finanèné prostriedky
Finanèné prostriedky nevyhnutné pre èinnos intitútu poskytujú:
a) asociovaní a pridruení èlenovia prostredníctvom
èlenských poplatkov;
b) èlenovia prostredníctvom dobrovo¾ných príspevkov,
ak si to elajú; a
c) ostatné zdroje, ktoré môu prichádza do úvahy.
Èlánok 11
Rozpoèet a úèty

Predsedníctvo

Rozpoèet a úèty intitútu schva¾uje Predsedníctvo
jednoduchou väèinou na návrh riadite¾a.

1. Predsedníctvo pozostáva z ôsmich osôb s kompetenciou v oblasti aktivít intitútu. Èlenovia Predsedníctva môu zastáva svoju pozíciu najviac dve po sebe
nasledujúce obdobia.

Právna subjektivita, privilégiá a imunity

2.
a) tyroch èlenov Predsedníctva menuje Rada na obdobie troch rokov.
b) tyroch èlenov Predsedníctva menuje Konferencia
na obdobie troch rokov.
c) Rada a Konferencia prijmú pravidlá týkajúce sa procesu nominácie a rotácie èlenov, ktorých menujú.
d) Prechodne uvo¾nené miesta sa obsadia na základe
písomného konania uskutoèneného v rámci Rady
alebo Konferencie.
3. Predsedníctvo sa stretáva najmenej raz za rok
a rozhodnutia prijíma jednoduchou väèinou.

Èlánok 12
Intitút má medzinárodnú a domácu právnu subjektivitu. Na území Fínskej republiky má privilégiá a imunity, ktoré sú nevyhnutné na výkon jeho funkcií. Tieto
privilégiá a imunity sú definované v dohode medzi intitútom a vládou Fínskej republiky.
Èlánok 13
Urovnanie sporov
Akýko¾vek spor týkajúci sa interpretácie alebo uplatòovania tohto dohovoru, ktorý sa neurovná rokovaním
alebo s pomocou Predsedníctva, je moné na základe
vzájomného súhlasu strán sporu predloi na zmiero-
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vacie konanie pod¾a dobrovo¾ných pravidiel zmierovacieho konania Stáleho arbitráneho súdu.
Èlánok 14
Podpis a právna záväznos
1. Tento dohovor je otvorený na podpis európskym
tátom a európskym organizáciám pre regionálnu hospodársku integráciu v Joensuu 28. augusta 2003. Po
tomto dátume ostáva otvorený na podpis v Helsinkách
na Ministerstve zahranièných vecí Fínskej republiky
do 28. novembra 2003.
2. Tento dohovor je predmetom ratifikácie, prijatia
alebo schválenia signatárskymi tátmi a organizáciami
pre regionálnu hospodársku integráciu. Listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení budú uloené pri vláde
Fínskej republiky, ktorá koná ako depozitár.
3. Tento dohovor je otvorený na pristúpenie tým európskym tátom a európskym organizáciám pre regionálnu hospodársku integráciu, ktoré ho ete nepodpísali. Listiny o prístupe sa uloia u depozitára.
4. Na úèely tohto dohovoru je európskym tátom
tát, ktorý je spôsobilý pre èlenstvo v Európskej hospodárskej komisii Organizácie Spojených národov ako
európsky tát.
Èlánok 15
Nadobudnutie platnosti
1. Tento dohovor nadobúda platnos v esdesiaty
deò po dátume uloenia ôsmej listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe.
2. Pre kadý tát a organizáciu pre regionálnu hospodársku integráciu, ktorý alebo ktorá ratifikuje, prijme alebo schváli tento dohovor alebo pristúpi k tomuto dohovoru po uloení ôsmej listiny o ratifikácii,
prijatí, schválení alebo prístupe, nadobudne dohovor
platnos v esdesiaty deò po dátume, keï tento tát
alebo organizácia pre regionálnu hospodársku integráciu uloí svoju listinu o ratifikácii, prijatí, schválení
alebo prístupe.
Èlánok 16
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námili svoju rezignáciu, stanú asociovanými èlenmi intitútu. Intitúcie podobného charakteru z mimoeurópskych tátov, ktoré sú asociovanými èlenmi
zmieneného Európskeho lesníckeho intitútu a ktoré
neoznámili svoju rezignáciu, sa stanú pridruenými
èlenmi intitútu.
2. Po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru zaène
intitút rokovania s Európskym lesníckym intitútom,
ktorý bol zaloený v roku 1993 ako asociácia pod¾a fínskeho práva, o prechode aktivít a prevode finanèných
prostriedkov, majetku a záväzkov Európskeho lesníckeho intitútu, ktorý bol zaloený v roku 1993 ako asociácia pod¾a fínskeho práva, na intitút.
Èlánok 17
Zmeny a doplnenia
1. Tento dohovor môe by zmenený a doplnený na
základe jednomyse¾ného hlasovania èlenov prítomných na zasadnutí Rady alebo písomným konaním.
Depozitár rozpole akýko¾vek návrh na zmenu a doplnenie najmenej osem týdòov vopred. V prípade písomného konania depozitár stanoví termín pre doruèenie
odpovedí.
2. Zmeny a doplnenia nadobúdajú platnos v esdesiaty deò po dátume, keï vetky zmluvné strany oznámili depozitárovi, e splnili formality poadované vnútrotátnou legislatívou vzh¾adom na tieto zmeny
a doplnenia.
3. Ak Konferencia neschváli inak, zmeny a doplnenia
nemajú vplyv na intitucionálne postavenie asociovaných a pridruených èlenov.
Èlánok 18
Odstúpenie
Zmluvná strana môe odstúpi od tohto dohovoru na
základe písomného oznámenia o odstúpení depozitárovi. Odstúpenie nadobudne platnos rok po prijatí oznámenia o odstúpení depozitárom.
Èlánok 19

Prechodné ustanovenia

Ukonèenie platnosti

1. Nadobudnutím platnosti tohto dohovoru sa výskumné ústavy, vzdelávacie intitúcie, komerèné organizácie, orgány na úseku správy lesného hospodárstva, mimovládne organizácie a intitúcie podobnej
povahy z európskych tátov, ktoré sú èlenmi alebo asociovanými èlenmi Európskeho lesníckeho intitútu
zaloeného v roku 1993 ako asociácie pod¾a fínskeho
práva a ktoré pod¾a jeho stanov do tohto dátumu neoz-

Platnos tohto dohovoru je ukonèená, keï kedyko¾vek po nadobudnutí jeho platnosti má menej ako osem
zmluvných strán.
Na dôkaz toho dolu podpísaní, riadne na to splnomocnení svojimi vládami, podpísali tento dohovor.
Dané v anglickom jazyku v Joensuu 28. augusta
2003.
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K oznámeniu è. 104/2013 Z. z.

CONVENTION ON THE EUROPEAN FOREST INSTITUTE
The Parties to this Convention, hereafter referred to
as the Contracting Parties,
Recalling the forest-related decisions adopted at the
United Nations Conference on Environment and
Development in 1992, the Proposals for Action by the
Intergovernmental Panel on Forests and the
Intergovernmental Forum on Forests, the Expanded
Programme of Work on Forest Biological Diversity
relating to the Convention on Biological Diversity as
well as the outcome of the World Summit on
Sustainable Development;
Recognising the progress and achievements made in
the implementation of the commitments of the
Ministerial Conferences on the protection of forests in
Europe;
Conscious of the changing nature of European forest
and forestry issues and the concerns within society
and the need to generate relevant scientific data with a
view to good decision-making;
Considering that the European Forest Institute was
established as an association under Finnish law in
1993 to contribute to the study of forestry, forests and
forest conservation at a European level;
Mindful of the added value of embedding forestry and
forest research in an international setting;
Desiring to pursue on an international basis their
cooperation in forestry and forest research while at the
same time avoiding duplication of efforts;
have agreed as follows:
Article 1
The Institute
The European Forest Institute (hereafter the
Institute) is hereby established as an international
organisation. It shall have its seat in Joensuu, Finland.
Article 2
Purpose and functions
1. The purpose of the Institute is to undertake research
on the pan-European level on forest policy, including its
environmental aspects, on the ecology, multiple use,
resources and health of European forests and on the
supply of and demand for timber and other forest products
and services in order to promote the conservation and
sustainable management of forests in Europe.
2. In order to achieve its purpose, the Institute
a) provides relevant information for policy-making and
decision-making in European countries relating to
the forest and forest industry sector;

b) conducts research in the above-mentioned fields;
c) develops research methods;
d) organises and participates in scientific meetings;
and
e) organises and disseminates knowledge of its work
and results.
Article 3
Information
The Contracting Parties support the work of the
Institute with forest-related information on specific
request provided it is not available from other data
collecting bodies and as far as it can reasonably be
made available. To avoid duplication of effort, the
Institute aims to ensure appropriate coordination with
other international bodies, including those carrying
out data collection.
Article 4
Members, Associate and
Affiliate Members of the Institute
1. The Contracting Parties are Members of the
Institute.
2. Associate membership of the Institute is open for
research institutes, educational establishments,
commercial
organisations,
forest
authorities,
non-governmental organisations and institutions of a
similar nature from European States (hereafter
referred to as Associate Members). Affiliate
membership is open for institutions of a similar nature
from non-European States (hereafter referred to as
Affiliate Members). Affiliate Members do not
participate in the decision-making process of the
Institute.
Article 5
Organs
The organs of the Institute shall be a Council, a
Conference, a Board and a Secretariat headed by a
Director.
Article 6
The Council
1. The Council shall consist of representatives of the
Members, and will meet in ordinary session every three
years. An extraordinary session may be held at the
request of a Member or of the Board, subject to
approval by a simple majority of the Members.
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2. The Council shall
a) appoint members of the Board in accordance with
Article 8, paragraphs 2 a), c) and d);
b) give assent to the appointment of the Director in
accordance with Article 8, paragraph 4,
subparagraph d);
c) set the policy framework for the work of the Institute;
d) take decisions on general issues of a technical,
financial or administrative nature submitted by the
Members, the Conference or the Board;
e) approve, by simple majority, such guidance as may
be necessary for the functioning of the Institute and
its organs; and
f) approve and amend, by a simple majority, its Rules
of Procedure.
3. Each Member shall have one vote. Decisions shall
be taken by consensus, unless otherwise provided in
the Convention.
Article 7
The Conference
1. The Conference shall consist of representatives of
the Associate Members. The Conference shall meet
once a year in plenary session and shall take decisions
by a simple majority. The Affiliate Members may
participate in the annual plenary sessions of the
Conference. Institutions and regional or international
organisations that are not Associate or Affiliate
Members of the Institute may be invited to attend the
plenary sessions of the Conference in accordance with
the rules established by the Board.
2. The Conference shall, inter alia,
a) appoint the members of the Board in accordance
with Article 8, paragraphs 2 b), c) and d);
b) determine the membership fees for the Associate
and Affiliate Members;
c) make recommendations to initiate activities with a view
to the realisation of the purposes of the Institute;
d) approve the audited financial statements;
e) approve the work plan for the following year
submitted by the Board;
f) review and adopt the Annual Report on the
Institute´s activities; and
g) approve and amend its Rules of Procedure.
Article 8
The Board
1. The Board shall be composed of eight individuals
with established competence in the field of the
activities of the Institute. Such Board members may
serve no more than two consecutive terms.
2.
a) Four members of the Board shall be appointed by
the Council for a period of three years.
b) Four members of the Board shall be appointed by
the Conference for a period of three years.
c) The Council and the Conference shall adopt rules
relating to the process of nomination and rotation of
the members they appoint.
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d) Interim vacancies shall be filled by written
procedure by the Council or the Conference,
respectively.
3. The Board shall meet at least once every year and
shall take decisions by a simple majority.
4. The Board shall
a) within the policy framework laid down by the
Council, establish and keep under review the
administrative and research programme of the
Institutes work;
b) subject to any guidance by the Council, adopt such
internal regulations as may be necessary;
c) approve the budget and the accounts;
d) appoint the Director, subject to assent of the
Council;
e) approve the admission and expulsion of Associate
and Affiliate Members;
f) report to the Council and the Conference;
g) subject to any guidance by the Council, approve the
agreement referred to in Article 12;
h) approve and amend its Rules of Procedure; and
i) establish the rules referred to in Article 7,
paragraph 1.
Article 9
The Secretariat
1. The Secretariat headed by the Director shall
comprise the personnel of the Institute.
2. Subject to any general directions of the Council,
the Conference and the Board, the Director shall
appoint such other personnel as may be required for
the purposes of the Institute on such terms and to
perform such duties as the Director may determine.
Article 10
Financial resources
The financial resources necessary for the
functioning of the Institute shall be provided by:
a) Associate and Affiliate Members, by means of
membership fees;
b) Members, through voluntary contributions if they
so desire; and
c) such other sources as may present themselves.
Article 11
The Budget and the accounts
The budget and the accounts of the Institute shall be
approved by a simple majority by the Board on
proposal of the Director.
Article 12
Legal personality, privileges and immunities
The Institute shall have international and domestic
legal personality. On the territory of Finland it shall
enjoy such privileges and immunities as are necessary
for the exercise of its functions. These privileges and
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immunities shall be defined in an agreement between
the Institute and the Government of Finland.
Article 13
Dispute-settlement
Any dispute concerning the interpretation or
application of this Convention which is not settled by
negotiation or by the good offices of the Board may,
upon mutual agreement between the parties to the
dispute, be submitted to conciliation under the
Permanent Court of Arbitration Optional Conciliation
Rules.
Article 14
Signature and consent to be bound
1. This Convention shall be open for signature by
European States and European regional economic
integration organisations in Joensuu on 28 August
2003. Thereafter, it shall remain open for signature in
Helsinki at the Ministry for Foreign Affairs of Finland,
until 28 November 2003.
2. This Convention is subject to ratification,
acceptance or approval by the signatory States and
regional
economic
integration
organisations.
Instruments of ratification, acceptance or approval
shall be deposited with the Government of Finland
which shall act as the depositary.
3. This Convention shall be open for accession by
those European States and European regional
economic integration organisations that have not
signed it. Instruments of accession shall be deposited
with the Depositary.
4. For the purposes of this Convention, a European
State is a State which is eligible for membership of the
United Nations Economic Commission for Europe as a
European State.
Article 15
Entry into force
1. This Convention shall enter into force on the sixtieth
day after the date of the deposit of the eighth instrument
of ratification, acceptance, approval or accession.
2. For each State and regional economic integration
organisation ratifying, accepting, approving or acceding to
this Convention after the deposit of the eighth instrument
of ratification, acceptance, approval or accession, the
Convention shall enter into force on the sixtieth day after
the date of deposit of such State or regional economic
integration organisation of its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession.
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commercial
organisations,
forest
authorities,
non-governmental organisations and institutions of a
similar nature from European States that are members
or associate members of the European Forest Institute
established in 1993 as an association under Finnish
law and by that date have not according to its Bylaws
given notice of resignation, shall become Associate
Members of the Institute. Institutions of a similar
nature from non-European States that are associate
members of the said European Forest Institute shall
likewise in the absence of notice of resignation become
Affiliate Members of the Institute.
2. After the entry into force of this Convention the
Institute shall initiate negotiations with the European
Forest Institute established in 1993 as an association
under Finnish law on the transfer of the latters
activities, funds, assets and liabilities to the Institute.
Article 17
Amendments
1. This Convention may be amended by the
unanimous vote of the Members present in a meeting of
the Council or by a written procedure. Any proposal for
amendment shall be circulated by the Depositary at
least eight weeks in advance. In case of a written
procedure the Depositary shall fix the deadline for the
replies.
2. The amendment will enter into force on the
sixtieth day after the date on which all the Contracting
Parties have notified the Depositary that they have
fulfilled the formalities required by national legislation
with respect to the amendment.
3. Unless the Conference approves, amendments
shall not affect the institutional position of Associate or
Affiliate Members.
Article 18
Withdrawal
A Contracting Party may withdraw from this
Convention by giving written notice of the withdrawal
to the Depositary. The withdrawal shall be effective one
year after receipt of the notice of withdrawal by the
Depositary.
Article 19
Termination
This Convention shall be terminated if at any time
after its entry into force there are less than eight
Contracting Parties.

Transitional provisions

In witness whereof, the undersigned, duly authorised
thereto by their respective Governments, have signed
this Convention.

1. Upon the entry into force of this Convention, the
research institutes, educational establishments,

Done in the English language, at Joensuu, this 28th
day of August 2003.

Article 16

