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EVROPSKÁ 
KOMISE  

V Bruselu dne 8.2.2013  
COM(2013) 51 final 

2013/0030 (NLE) 

  

Návrh 

NAŘÍZENÍ RADY, 

kterým se v důsledku přistoupení Chorvatska upravují některá nařízení a rozhodnutí 
v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva obchodních společností, 

politiky hospodářské soutěže, zemědělství, bezpečnosti potravin, veterinární a 
rostlinolékařské politiky, dopravní politiky, energetiky, daní, statistiky, transevropských 

sítí, soudnictví a základních práv, svobody, bezpečnosti a práva, životního prostředí, 
celní unie, vnějších vztahů, zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky a orgánů 
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

1. SOUVISLOSTI NÁVRHU 

Návrh nařízení Rady je nezbytný vzhledem k nadcházejícímu přistoupení Chorvatské 
republiky k Evropské unii. 

Smlouvu o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii1 podepsaly všechny 
členské státy Evropské Unie a Chorvatská republika v Bruselu dne 9. prosince 2011. 

Ustanovení čl. 3 odst. 3 smlouvy o přistoupení stanoví, že smlouva vstupuje v 
platnost dnem 1. července 2013 za podmínky, že všechny ratifikační listiny budou 
uloženy před tímto dnem. 

Ustanovení čl. 3 odst. 4 smlouvy o přistoupení umožňuje, aby orgány Unie ještě před 
přistoupením přijaly opatření uvedená, mimo jiné, v článku 50 aktu o podmínkách 
přistoupení Chorvatské republiky2. Tato opatření vstoupí v platnost pouze 
s výhradou a dnem vstupu smlouvy o přistoupení v platnost. 

Článek 50 aktu o přistoupení stanoví, že jestliže akty orgánů přijaté před 
přistoupením vyžadují v důsledku přistoupení úpravy a jestliže tyto nezbytné úpravy 
nejsou stanoveny tímto právním aktem ani jeho přílohami, přijme akty nezbytné k 
tomuto účelu Rada, nebo Komise, pokud byl původní akt přijat Komisí.  

Bod 2 závěrečného aktu3 odkazuje na politickou dohodu mezi členskými státy a 
Chorvatskem, které bylo dosaženo v souvislosti se schválením smlouvy o 
přistoupení, ohledně souboru úprav, jež je v důsledku přistoupení nutno provést v 
právních aktech přijatých orgány; vysoké smluvní strany smlouvy o přistoupení 
vyzvaly Radu a Komisi, aby tyto úpravy přijaly před přistoupením v souladu s 
článkem 50 aktu o přistoupení, v případě potřeby doplněné a aktualizované s 
přihlédnutím k vývoji práva Unie. 

Tento návrh přeskupuje technické úpravy všech nařízení a rozhodnutí Rady a všech 
nařízení a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady vyžadujících v důsledku 
přistoupení Chorvatska technické úpravy v jediné nařízení Rady. 

Zároveň s tímto návrhem nařízení Rady předkládá Komise Radě i řadu samostatných 
návrhů několika směrnic Rady, které se týkají technických úprav směrnic Rady i 
směrnic Evropského parlamentu a Rady, které v důsledku přistoupení Chorvatska 
taktéž vyžadují technické úpravy. Každý z těchto samostatných návrhů směrnic Rady 
přeskupuje technické úpravy odpovídající různým kapitolám jednání. Tato struktura 
má usnadnit provedení směrnic členskými státy do jejich právních řádů a je v 
souladu s přístupem, který byl zvolen u přistoupení Bulharska a Rumunska4. 

                                                 
1 Úř. věst. L 112, 24.4.2012, s. 10. 
2 Úř. věst. L 112, 24.4.2012, s. 21. 
3 Úř. věst. L 112, 24.4.2012, s. 95. 
4 Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1. 
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Předpokládá se, že všechny právní akty, které jsou součástí tohoto balíčku, budou 
zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie ve stejný den. 

Tento návrh a ostatní návrhy obsažené v tomto balíčku zohlední technické úpravy 
acquis zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie do 1. září 2012. Důvodem je 
snaha poskytnout dostatek času nejen pro potřebné legislativní postupy, ale také pro 
provedení uvedených směrnic členskými státy a pro splnění jejich oznamovacích 
povinností v souvislosti se směrnicemi. Bude-li třeba upravit acquis zveřejněné v 
Úředním věstníku Evropské unie po 1. září 2012, budou tyto úpravy zohledněny v 
příslušných aktech nebo provedeny později příslušným postupem. Komise kromě 
toho hodlá počátkem července 2013 poskytnout členským státům neformální seznam 
takových právních předpisů. 

2. VÝSLEDKY KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A 
POSOUZENÍ DOPADŮ 

Vzhledem k tomu, že tento návrh je čistě technické povahy a nevyžaduje žádná 
politická rozhodnutí, není zapotřebí žádat o konzultace se zúčastněnými stranami 
nebo o posouzení dopadů. 

3. PRÁVNÍ STRÁNKA NÁVRHU 

Právním základem návrhu je článek 50 aktu o podmínkách přistoupení Chorvatské 
republiky.  

Zásady subsidiarity a proporcionality byly plně dodrženy. 

Jelikož se návrh týká technických úprav právních aktů přijatých na úrovni Unie, je 
podle zásady subsidiarity (čl. 5 odst. 3 Smlouvy o EU) nutné, aby přijatá opatření 
vyšla ze strany Unie. Vzhledem k tomu, že nepřesahuje rámec toho, co je nezbytné 
pro dosažení sledovaných cílů, je návrh v souladu se zásadou proporcionality (čl. 5 
odst. 4 Smlouvy o EU). 

4. ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY 

Návrh nemá žádné rozpočtové důsledky. 
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2013/0030 (NLE) 

Návrh 

NAŘÍZENÍ RADY, 

kterým se v důsledku přistoupení Chorvatska upravují některá nařízení a rozhodnutí 
v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva obchodních společností, 

politiky hospodářské soutěže, zemědělství, bezpečnosti potravin, veterinární a 
rostlinolékařské politiky, dopravní politiky, energetiky, daní, statistiky, transevropských 

sítí, soudnictví a základních práv, svobody, bezpečnosti a práva, životního prostředí, 
celní unie, vnějších vztahů, zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky a orgánů 

RADA EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na smlouvu o přistoupení Chorvatské republiky, a zejména na čl. 3 odst. 4 této 
smlouvy, 

s ohledem na akt o přistoupení Chorvatské republiky, a zejména na článek 50 tohoto aktu, 

s ohledem na návrh Komise, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) V souladu s článkem 50 aktu o přistoupení, jestliže akty orgánů přijaté před 
přistoupením vyžadují v důsledku přistoupení úpravy a jestliže tyto nezbytné úpravy 
nejsou stanoveny tímto právním aktem ani jeho přílohami, přijme akty nezbytné k 
tomuto účelu Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou, nebo Komise, pokud 
byl původní akt přijat Komisí. 

(2) V závěrečném aktu konference, která vypracovala smlouvu o přistoupení, se uvádí, 
že vysoké smluvní strany se na politické úrovni dohodly ohledně souboru úprav, jež je 
v důsledku přistoupení nutno provést v právních aktech přijatých orgány; vysoké 
smluvní strany smlouvy o přistoupení vyzvaly Radu a Komisi, aby tyto úpravy přijaly 
před přistoupením v souladu s článkem 50 aktu o přistoupení, v případě potřeby 
doplněné a aktualizované s přihlédnutím k vývoji práva Unie. 

(3) Proto by měla být odpovídajícím způsobem změněna následující nařízení: 

– v oblasti volného pohybu zboží: nařízení (ES) č. 1907/20061, (ES) č. 
1272/20082, (ES) č. 78/20093 a (EU) č. 1007/20114, 

                                                 
1 Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1. 
2 Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1. 
3 Úř. věst. L 35, 4.2.2009, s. 1. 
4 Úř. věst. L 272, 18.10.2011, s. 1. 
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– v oblasti volného pohybu osob: nařízení (ES) č. 883/20045, 

– v oblasti práva obchodních společností: nařízení (ES) č. 2157/20016, 

– v oblasti politiky hospodářské soutěže: nařízení (ES) č. 659/19997, 

– v oblasti zemědělství: nařízení (ES) č. 834/20078, (ES) č. 1234/20079, (ES) č. 
73/200910 a (ES) č. 1217/200911, 

– v oblasti bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky: nařízení 
(ES) č. 1760/200012, (ES) č. 999/200113, (ES) č. 998/200314, (ES) 2160/200315, 
(ES) č. 21/200416, (ES) č. 853/200417, (ES) č. 854/200418 a (ES) č. 882/200419, 

– v oblasti dopravní politiky: nařízení (EHS) č. 1192/6920, (EHS) č. 1108/7021 a 
(EHS) č. 3821/8522, (ES) č. 1071/200923, (ES) č. 1072/200924 a (ES) č. 
1073/200925, 

– v oblasti daní: nařízení (EU) č. 904/201026 a (EU) č. 389/201227, 

– v oblasti statistiky: nařízení (EHS) č. 2658/8728, (ES) č. 2223/9629, (ES) č. 
1221/200230, (ES) č. 437/200331, (ES) č. 1059/200332 a (ES) č. 1177/200333, 
(ES) č. 501/200434, (ES) č. 1222/200435, (ES) č. 1161/200536, (ES) č. 

                                                 
5 Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1. 
6 Úř. věst. L 294, 10.11.2001, s. 1. 
7 Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1. 
8 Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1. 
9 Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1. 
10 Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16. 
11 Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 27. 
12 Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1. 
13 Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. 
14 Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1. 
15 Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 1. 
16 Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8. 
17 Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. 
18 Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206. 
19 Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1. 
20 Úř. věst. L 156, 28.6.1969, s. 8. 
21 Úř. věst. L 130, 15.6.1970, s. 4. 
22 Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 8. 
23 Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 51. 
24 Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 72. 
25 Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 88. 
26 Úř. věst. L 268, 12.10.2010, s. 1. 
27 Úř. věst. L 121, 8.5.2012, s. 1. 
28 Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. 
29 Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1. 
30 Úř. věst. L 179, 9.7.2002, s. 1. 
31 Úř. věst. L 66, 11.3.2003, s. 1. 
32 Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1. 
33 Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 1. 
34 Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 1. 
35 Úř. věst. L 233, 2.7.2004 s. 1 a Úř. věst. L 333M, 11.12.2008, s. 1. 
36 Úř. věst. L 191, 22.7.2005, s. 22. 
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1921/200637, (ES) č. 716/200738, (ES) č. 295/200839, (ES) č. 216/200940, (ES) 
č. 217/200941, (ES) č. 218/200942, (EU) č. 1337/201143 a (EU) č. 70/201244, 

– v oblasti soudnictví a základních práv: nařízení (EU) č. 211/201145, 

– v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti: nařízení (ES) č. 1683/9546, č. 
1346/200047, (ES) č. 44/200148, (ES) č. 539/200149, (ES) č. 1896/200650, (ES) 
č. 861/200751, (ES) č. 1393/200752 a (ES) č. 4/200953, 

– v oblasti životního prostředí: nařízení (ES) č. 1221/200954, 

– v oblasti celní unie: nařízení (EHS) č. 2913/9255 a (ES) č. 1528/200756, 

– v oblasti vnějších vztahů: nařízení (EHS) č. 3030/9357, (ES) č. 517/9458, (ES) 
č. 2368/200259, (ES) č. 1236/200560 a (ES) č. 1215/200961, 

– v oblasti zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky: nařízení (ES) č. 
2488/200062, (ES) č. 2580/200163, (ES) č. 881/200264, (ES) č. 147/200365, (ES) 
č. 1210/200366, (ES) č. 131/200467, (ES) č. 234/200468, (ES) č. 314/200469, 
(ES) č. 872/200470, (ES) č. 174/200571, (ES) č. 560/200572, (ES) č. 889/200573, 

                                                 
37 Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 1. 
38 Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 17. 
39 Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 13. 
40 Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 1. 
41 Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 42. 
42 Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 70. 
43 Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 7. 
44 Úř. věst. L 32, 3.2.2012, s. 1. 
45 Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1. 
46 Úř. věst. L 164, 14.7.1995, s. 1. 
47 Úř. věst. L 160, 30.6.2000, s. 1. 
48 Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1. 
49 Úř. věst. L 81, 21.3.2001, s. 1 
50 Úř. věst. L 399, 30.12.2006, s. 1. 
51 Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 1. 
52 Úř. věst. L 324, 10.12.2007, s. 79. 
53 Úř. věst. L 7, 10.1.2009, s. 1. 
54 Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 1. 
55 Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. 
56 Úř. věst. L 348, 31.12.2007, s. 1. 
57 Úř. věst. L 275, 8.11.1993, s. 1. 
58 Úř. věst. L 67, 10.3.1994, s. 1. 
59 Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 28. 
60 Úř. věst. L 200, 30.7.2005, s. 1. 
61 Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 1. 
62 Úř. věst. L 287, 14.11.2000, s. 19. 
63 Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 70. 
64 Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9. 
65 Úř. věst. L 24, 29.1.2003, s. 2. 
66 Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 6. 
67 Úř. věst. L 21, 28.1.2004, s. 1. 
68 Úř. věst. L 40, 12.2.2004, s. 1. 
69 Úř. věst. L 55, 24.2.2004, s. 1. 
70 Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 32. 
71 Úř. věst. L 29, 2.2.2005, s. 5 a Úř. věst. L 333M, 11.12.2008, s. 1019. 
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(ES) č. 1183/200574, (ES) č. 1184/200575, (ES) č. 305/200676, (ES) č. 
765/200677, (ES) č. 1412/200678, (ES) č. 329/200779, (ES) č. 194/200880, (EU) 
č. 1284/200981, (EU) č. 356/201082, (EU) č. 667/201083, (EU) č. 101/201184, 
(EU) č. 204/201185, (EU) č. 270/201186, (EU) č. 359/201187, (EU) č. 
753/201188, (EU) č. 36/201289, (EU) č. 267/201290 a (EU) č. 377/201291, 

– v oblasti orgánů: nařízení (EHS) č. 1/5892. 

(4) Proto by měla být odpovídajícím způsobem změněna následující rozhodnutí: 

– v oblasti bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky: 
rozhodnutí 2003/17/ES93, 2005/834/ES94, 2006/545/ES95, 2008/971/ES96 a 
2009/470/ES97, 

– v oblasti dopravní politiky: rozhodnutí 2012/22/EU98 a 2012/23/EU99, 

– v oblasti energetiky: rozhodnutí 2006/1364/ES100 a 2008/114/ES, Euratom101, 

– v oblasti transevropských sítí: rozhodnutí 661/2010/EU102, 

– v oblasti soudnictví a základních práv: rozhodnutí 96/409/SZBP103, 

                                                                                                                                                         
72 Úř. věst. L 95, 14.4.2005, s. 1 a Úř. věst. L 159M, 13.6.2005, s. 347. 
73 Úř. věst. L 152, 15.6.2005, s. 1. 
74 Úř. věst. L 193, 23.7.2005, s. 1 a Úř. věst. L 352M, 31.12.2008, s. 231. 
75 Úř. věst. L 193, 23.7.2005, s. 9 a Úř. věst. L 352M, 31.12.2008, s. 239. 
76 Úř. věst. L 51, 22.2.2006, s. 1 a Úř. věst. L 334M, 12.12.2008, s. 948. 
77 Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1 a Úř. věst. L 352M, 31.12.2008, s. 432. 
78 Úř. věst. L 267, 27.9.2006, s. 2 a Úř. věst. L 352M, 31.12.2008, s. 470. 
79 Úř. věst. L 88, 29.3.2007 s. 1 a Úř. věst. L 352M, 31.12.2008, s. 1033. 
80 Úř. věst. L 66, 10.3.2008, s. 1. 
81 Úř. věst. L 346, 23.12.2009, s. 26. 
82 Úř. věst. L 105, 27.4.2010, s. 1. 
83 Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 16. 
84 Úř. věst. L 31, 5.2.2011, s. 1. 
85 Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 1. 
86 Úř. věst. L 76, 22.3.2011, s. 4. 
87 Úř. věst. L 100, 14.4.2011, s. 1. 
88 Úř. věst. L 199, 2.8.2011, s. 1. 
89 Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1. 
90 Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1. 
91 Úř. věst. L 119, 4.5.2012, s. 1. 
92 Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385. 
93 Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 10. 
94 Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 51 a Úř. věst. L 175M, 29.6.2006, s. 90. 
95 Úř. věst. L 215, 5.8.2006, s. 28. 
96 Úř. věst. L 345, 23.12.2008, s. 83. 
97 Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30. 
98 Úř. věst. L 8, 12.1.2012, s. 1. 
99 Úř. věst. L 8, 12.1.2012, s. 13. 
100 Úř. věst. L 262, 22.9.2006, s. 1. 
101 Úř. věst. L 41, 15.2.2008, s. 15. 
102 Úř. věst. L 204, 5.8.2010, s. 1. 
103 Úř. věst. L 168, 6.7.1996, s. 4. 
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– v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti: rozhodnutí SCH/Com-ex (94) 
28 rev.104, 

– v oblasti životního prostředí: rozhodnutí 97/602/ES105, 

– v oblasti celní unie: rozhodnutí 2001/822/ES106, 

– v oblasti zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky: rozhodnutí 
č. 2011/292/EU107, 

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 

1. Následující nařízení se mění v souladu s přílohou: 

(a) v oblasti volného pohybu zboží: nařízení (ES) č. 1907/2006, (ES) č. 
1272/2008, (ES) č. 78/2009 a (EU) č. 1007/2011; 

(b) v oblasti volného pohybu osob: nařízení (ES) č. 883/2004; 

(c) v oblasti práva obchodních společností: nařízení (ES) č. 2157/2001; 

(d) v oblasti politiky hospodářské soutěže: nařízení (ES) č. 659/1999; 

(e) v oblasti zemědělství: nařízení (ES) č. 834/2007, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 
73/2009 a (ES) č. 1217/2009 

(f) v oblasti bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky: nařízení 
(ES) č. 1760/2000, (ES) č. 999/2001, (ES) č. 998/2003, (ES) č. 2160/2003, 
(ES) č. 21/2004, (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004, a (ES) č. 882/2004; 

(g) v oblasti dopravní politiky: nařízení (EHS) č. 1192/69, (EHS) č. 1108/70 a 
(EHS) č. 3821/85, (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (ES) č. 1073/2009; 

(h) v oblasti daní: nařízení (EU) č. 904/2010 a (EU) č. 389/2012; 

(i) v oblasti statistiky: nařízení (EHS) č. 2658/87, (ES) č. 2223/96, (ES) č. 
1221/2002, (ES) č. 437/2003, (ES) č. 1059/2003 a (ES) č. 1177/2003, (ES) č. 
501/2004, (ES) č. 1222/2004, (ES) č. 1161/2005, (ES) č. 1921/2006, (ES) č. 
716/2007, (ES) č. 295/2008, (ES) č. 216/2009, (ES) č. 217/2009, (ES) č. 
218/2009, (EU) č. 1337/2011 a (EU) č. 70/2012; 

(j) v oblasti soudnictví a základních práv: nařízení (EU) č. 211/2011; 

                                                 
104 Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 463. 
105 Úř. věst. L 242, 4.9.1997, s. 64. 
106 Úř. věst. L 314, 30.11.2001, s. 1. 
107 Úř. věst. L 141, 27.5.2011, s. 17. 
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(k) v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti: nařízení (ES) č. 1683/95, č. 
1346/2000, (ES) č. 44/2001, (ES) č. 539/2001, (ES) č. 1896/2006, (ES) č. 
861/2007, (ES) č. 1393/2007 a (ES) č. 4/2009; 

(l) v oblasti životního prostředí: nařízení (ES) č. 1221/2009; 

(m) v oblasti celní unie: nařízení (EHS) č. 2913/92 a (ES) č. 1528/2007; 

(n) v oblasti vnějších vztahů: nařízení (EHS) č. 3030/93, (ES) č. 517/94, (ES) č. 
2368/2002, (ES) č. 1236/2005 a (ES) č. 1215/2009;  

(o) v oblasti zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky: nařízení (ES) č. 
2488/2000, (ES) č. 2580/2001, (ES) č. 881/2002, (ES) č. 147/2003, (ES) č. 
1210/2003, (ES) č. 131/2004, (ES) č. 234/2004, (ES) č. 314/2004, (ES) č. 
872/2004, (ES) č. 174/2005, (ES) č. 560/2005, (ES) č. 889/2005, (ES) č. 
1183/2005, (ES) č. 1184/2005, (ES) č. 305/2006, (ES) č. 765/2006, (ES) č. 
1412/2006, (ES) č. 329/2007, (ES) č. 194/2008, (EU) č. 1284/2009, (EU) č. 
356/2010, (EU) č. 667/2010, (EU) č. 101/2011, (EU) č. 204/2011, (EU) č. 
270/2011, (EU) č. 359/2011, (EU) č. 753/2011, (EU) č. 36/2012, (EU) č. 
267/2012 a (EU) č. 377/2012; 

(p) v oblasti orgánů: nařízení (EHS) č. 1/58. 

2. Následující rozhodnutí se mění v souladu s přílohou: 

(a) v oblasti bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky: 
rozhodnutí 2003/17/ES, 2005/834/ES, 2006/545/ES, 2008/971/ES a 
2009/470/ES; 

(b) v oblasti dopravní politiky: rozhodnutí 2012/22/EU a 2012/23/EU; 

(c) v oblasti energetiky: rozhodnutí 2006/1364/ES a 2008/114/ES, Euratom; 

(d) v oblasti transevropských sítí: rozhodnutí 661/2010/EU; 

(e) v oblasti soudnictví a základních práv: rozhodnutí 96/409/SZBP; 

(f) v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti: rozhodnutí SCH/Com-ex (94) 
28 rev.; 

(g) v oblasti životního prostředí: rozhodnutí 97/602/ES; 

(h) v oblasti celní unie: 2001/822/ES; 

(i) v oblasti zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky: rozhodnutí č. 
2011/292/EU. 

Článek 2 

Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou vstupu a dnem vstupu smlouvy o přistoupení 
Chorvatské republiky v platnost. 
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Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech . 

V Bruselu dne 

 Za Radu 
 předseda 
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