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I
(Usnesení, doporučení a stanoviska)

STANOVISKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA
STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 18. listopadu 2008
na žádost Rady Evropské unie k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění
směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů, pokud jde o úroveň krytí a lhůtu k výplatě
(CON/2008/70)
(2008/C 314/01)
Úvod a právní základ

Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 24. října 2008 žádost Rady Evropské unie o stanovisko
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/19/ES o systémech pojištění
vkladů, pokud jde o úroveň krytí a lhůtu k výplatě (1) (dále jen „navrhovaná směrnice“).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko k navrhované směrnici je založena článkem 105 odst. 4 Smlouvy
o založení Evropského společenství. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální
banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

1.

Obecné poznámky

1.1 ECB poznamenává, že současná krize na finančních trzích potvrzuje, že systémy pojištění vkladů mají
zásadní význam pro udržení důvěry vkladatelů a tím i zajištění finanční stability. ECB podporuje cíl
sledovaný navrhovanou směrnicí, jímž je zvýšení důvěry vkladatelů, a chápe, že z naléhavých důvodů
se navrhovaná směrnice zaměřuje na zvýšení úrovně krytí v národních systémech pojištění vkladů (dále
jen „národní systémy“) v souladu se závěry Rady ECOFIN ze dne 7. října 2008 (2), zkrácení lhůty
k výplatě a zrušení nyní existující možnosti soupojištění.

1.2 ECB současně podporuje záměr Komise pokračovat v práci na sbližování národních systémů, zejména
pokud jde o harmonizaci mechanismů jejich financování, a předložit o tom zprávu Evropskému parlamentu a Radě do 31. prosince 2009 (3). Vzhledem k tomu, jaký význam má způsob financování národních systémů pro efektivní fungování sítě finančního bezpečí a zajištění finanční stability, ECB se těší,
(1) KOM(2008) 661 v konečném znění.
(2) Viz tisková zpráva z 2894. zasedání Rady (13784/08), které je k dispozici na internetových stránkách Rady www.consilium.europa.eu, jak je zmíněno v šestém odstavci 1. bodu důvodové zprávy k navrhované směrnici.
(3) Článek 12 směrnice 94/19/ES, ve znění čl. 1 odst. 6 navrhované směrnice; srov. 1. a 7. bod odůvodnění navrhované směrnice.
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že bude moci přispět k budoucí práci Komise na tomto poli, a podporuje včasné vypracování zprávy
Komisí. V této souvislosti ECB podtrhuje, že způsob financování národních systémů musí být mimo
jiné v souladu se zákazem měnového financování zakotveným ve Smlouvě, a to zejména zákazem
poskytování možnosti přečerpání zůstatku účtů nebo jakéhokoli jiného typu úvěru ve smyslu článku
101 Smlouvy (1) národními centrálními bankami, tak jak se k tomu ECB konkrétněji vyjádřila ve svých
dřívějších stanoviscích k návrhům vnitrostátních právních předpisů (2) a v konvergenčních zprávách
ECB (3).
2.

Konkrétní poznámky

2.1 Úroveň pojistného krytí
ECB vítá navýšení minima pojistného krytí vkladů na částku 50 000 EUR do konce roku 2008 a jeho
další navýšení na 100 000 EUR (4), jak zmiňují závěry Rady ze 7. října 2008 (5). ECB současně zdůrazňuje, že jakémukoli navýšení pojistného krytí nad posledně jmenovanou částku by měla předcházet
úzká koordinace na úrovni EU, neboť podstatné rozdíly v opatřeních přijatých jednotlivými členskými
zeměmi by mohly mít kontraproduktivní účinek a vést k narušení jednotného trhu.
2.2 Zkrácení lhůty k výplatě
ECB vítá záměr podstatně zkrátit lhůtu k výplatě pojištěných vkladů a tím posílit důvěru vkladatelů (6).
V tomto kontextu by ráda zdůraznila, že nedávná analýza na mezinárodní úrovni vyzdvihla skutečnost,
že rychlá výplata pohledávek vkladatelů má klíčový význam pro účinnou ochranu vkladů. Současně by
se ale k zavádění potřebného zkrácení lhůty k výplatě mělo přistupovat pragmaticky, tak aby byla
zachována věrohodnost systémů pojištění vkladů. To předpokládá zavedení dobře fungujících provozních postupů pro ověřování pohledávek vkladatelů a jejich výplatu, stejně jako zajištění dostatku
finančních prostředků. Zejména je třeba zavést postupy, které zajistí vkladatelům banky působící ve více
než jedné členské zemi, že v případě platební neschopnosti této banky obdrží výplatu stejně efektivně,
jako kdyby tato banka vyvíjela činnost pouze v jediné členské zemi. ECB dále navrhuje, aby plán
Komise posoudit možnosti další harmonizace způsobů financování používaných v národních systémech doprovázelo hodnocení efektivnosti výplatních postupů. ECB se konečně domnívá, že vedle zkrácení lhůty k výplatě by k posílení důvěry veřejnosti v systémy pojištění vkladů mohlo přispět i zlepšení
informovanosti vkladatelů o podmínkách ochrany vkladů, a to mimo jiné vhodným zveřejněním těchto
podmínek úvěrovými institucemi.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 18. listopadu 2008.
Prezident ECB
Jean-Claude TRICHET

(1) Vykládá se v souladu s nařízením Rady (ES) č. 3603/93 ze dne 13. prosince 1993, kterým se upřesňují definice pro použití
zákazů uvedených v článcích 104 a 104b odst. 1 Smlouvy (Úř. věst. L 332, 31.12.1993, s. 1).
(2) Viz odstavce 11–14 stanoviska ECB CON/2001/32 ze dne 11. října 2001 na žádost portugalského ministerstva financí
k návrhu zákona, kterým se mění právní rámec pro úvěrové instituce a finanční společnosti; odstavce 11-13 stanoviska
ECB CON/2005/50 ze dne 1. prosince 2005 na žádost Národné banky Slovenska k návrhu zákona, kterým se mění zákon
č. 118/1996 Sb., o ochraně bankovních vkladů a změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
odstavce 2.1–2.3 stanoviska ECB CON/2007/26 ze dne 27. srpna 2007 na žádost polského ministra financí k návrhu
zákona, kterým se mění zákon o Bankovním garančním fondu; a odstavce 2.2–2.8 stanoviska ECB CON/2008/5 ze
17. ledna 2008 na žádost polského ministra financí k návrhu zákona, kterým se mění zákon o Bankovním garančním
fondu.
(3) Viz např. Konvergenční zpráva ECB z prosince 2006, s. 30.
(4) Čl. 7 odst. 1 směrnice 94/19/ES, ve znění čl. 1 odst. 3 písm. a) navrhované směrnice ve spojení s prvním a druhým
pododstavcem čl. 2 odst. 1 navrhované směrnice, který zakotvuje retroaktivní uplatňování vyšší úrovně krytí od
15. října 2008; srov. 3. bod odůvodnění navrhované směrnice a bod 5.3 důvodové zprávy k navrhované směrnici.
5
( ) Rada se dohodla, že „všechny členské státy zajistí pro počáteční období nejméně jednoho roku pojistnou ochranu vkladů
pro fyzické osoby ve výši nejméně 50 000 EUR“, a vzala na vědomí, že „mnohé členské státy se rozhodly zvýšit své minimální (pojištěné) částky na 100 000 EUR“.
(6) Čl. 1 odst. 3 směrnice 94/19/ES, ve znění čl. 1 odst. 1 navrhované směrnice, a čl. 10 odst. 1 a 2 směrnice 94/19/ES, ve
znění čl. 1 odst. 5 navrhované směrnice; srov. 5. bod odůvodnění navrhované směrnice a bod 5.1 důvodové zprávy
k navrhované směrnici.
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SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

KOMISE
EUROJUST
Informace týkající se „Praktické dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Evropským úřadem pro
boj proti podvodům“
(2008/C 314/02)
Orgán Evropské unie pro soudní spolupráci Eurojust a Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) podepsaly dne 24. září 2008 Praktickou dohodu o dalším zlepšení koordinace a spolupráce v boji proti
finančním podvodům, korupci a další trestné činnosti, jež ovlivňuje finanční zájmy Evropského společenství.
Tato praktická dohoda upravuje modality těsné a prohloubené spolupráce, jakož i výměnu všeobecných
a osobních údajů. Dohodu schválila Rada dne 25. července 2008.
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PŘÍLOHA
Practical Agreement on arrangements of cooperation between Eurojust and OLAF
EUROJUST AND OLAF,
Hereinafter referred to as „the Parties“,
Having regard to the Council Decision of 28 February 2002 setting up Eurojust and the Commission Decision of 28 April
1999 establishing the European Anti-fraud Office (OLAF) as well as Regulations (EC) No 1073/1999 and (Euratom)
No 1074/1999 and the tasks, objectives and responsibilities assigned to Eurojust and OLAF in the fight against fraud,
corruption and any other criminal offence or illegal activity adversely affecting the European Communities' financial
interests;
Having regard to the opinion of the Joint Supervisory Body of Eurojust of 26 April 2007, re-iterated on 24 April 2008;
After consulting the European Data Protection Supervisor;
Considering that Article 26(3) of the Council Decision setting up Eurojust stipulates that Eurojust shall establish and
maintain close co-operation with OLAF;
Considering Articles 26(4) and 27 of the Council Decision setting up Eurojust explicitly dealing with the exchange of
information;
Considering the Council Framework Decision of 13 June 2002 on Joint Investigation Teams as well as Article 13 of the
Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union of 2000 and in
particular the provision for the setting up of Joint Investigation Teams;
Considering that both Parties have adequate rules in place regarding the protection of personal data;
Considering that it is within the common interest of Eurojust and OLAF to enhance their co-operation, in an effort to
make the fight against fraud, corruption and any other criminal offence or illegal activity adversely affecting the European
Communities' financial interests as efficient as possible and to avoid duplication of effort wherever possible,

HAVE AGREED:
CHAPTER 1
DEFINITIONS AND PURPOSE OF THE PRACTICAL AGREEMENT
ON ARRANGEMENTS OF COOPERATION
Point 1
Definitions
For the purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation:
1. „Eurojust Decision“ means the Council Decision of 28 February
2002 setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against
serious crime (1);
2. „Rules of Procedure of Eurojust“ means the Rules of Procedure of
Eurojust (2);
3. „Eurojust“ means the unit set up by the Eurojust Decision;
4. „OLAF“ means the European Anti-Fraud Office established by the
Commission Decision of 28 April 1999 (3), carrying out the administrative investigation tasks set out in Council Regulation (EC)
No 1073/1999 (4) and Council Regulation (Euratom)
No 1074/1999 (5);
5. „President of the College“ means the President as elected by the
College, as referred to in Article 28 of the Eurojust Decision;
6. „Director of OLAF“ means the Director, as referred to in Article 12
of Regulation (EC) No 1073/1999 and Regulation (Euratom)
No 1074/1999;
7. „College“ means the College of Eurojust, as referred to in Article 10
of the Eurojust Decision;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

OJ L 63, 6.3.2002, p. 1.
OJ C 286, 22.11.2002, p. 1.
OJ L 136, 31.5.1999, p. 20.
OJ L 136, 31.5.1999, p. 1.
OJ L 136, 31.5.1999, p. 8.

8. „Eurojust National Member“ means the national member seconded
to Eurojust by each Member State, as referred to in Article 2(1) of
the Eurojust Decision;
9. „Assistant“ means a person who may assist each Eurojust National
Member, as referred to in Article 2(2) of the Eurojust Decision,
unless defined otherwise in this Practical Agreement on arrangements of cooperation;
10. „Administrative Director“ means the Administrative Director as
referred to in Article 29 of the Eurojust Decision;
11. „Eurojust Staff“ means the staff referred to in Article 30 of the
Eurojust Decision;
12. „Competent OLAF Unit“ means the unit within OLAF, whose tasks
comprise, amongst others, liaising with national judicial authorities;
13. „OLAF Staff“ means staff as referred to in Article 6(1) of Commission Decision 1999/352/EC, ECSC, Euratom establishing the
European Anti-fraud Office (OLAF);
14. „Data Protection Provisions“ means, within Eurojust, the applicable
data protection rules as laid down in the Eurojust Decision and the
Rules of Procedure on the Processing and Protection of Personal
Data at Eurojust (6), and, within OLAF, the Regulation (EC)
No 45/2001 on the protection of individuals with regard to the
processing of personal data by the Community institutions and
bodies and on the free movement of such data (7);
15. „Personal Data“ means any information relating to an identified or
identifiable natural person: an identifiable person is one who can be
identified, directly or indirectly, in particular by reference to an
identification number or to one or more factors specific to his
physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity;
(6) OJ C 68, 19.3.2005, p. 1.
(7) OJ L 8, 12.1.2001, p. 1.
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16. „Processing“ of Personal Data means any operation or set of operations which are performed upon Personal Data, whether or not by
automatic means, such as collection, recording, organisation,
storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available,
alignment or combination, blocking, erasure or destruction;
17. „Case Summary“ means general information on a case dealt with
either by Eurojust or OLAF and describing the main features of
elements of the case, but without containing any Personal Data;
18. „Joint Investigation Team“ means a Joint Investigation Team, as
referred to in Article 13 of the Convention on Mutual Assistance in
Criminal Matters between the Member States of the European
Union (1) and in the Framework Decision 2002/465/JHA on Joint
Investigation Teams (2).
Point 2
Purpose of

the Practical Agreement on arrangements of
cooperation

1. The purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation is to enhance the fight against fraud, corruption or any other
criminal offence or illegal activities affecting the European Communities' financial interests and to define to this end the modalities for
a close co-operation between the Parties. The co-operation will take
place with due regard to transparency, complementarity of tasks and
coordination of efforts.
2. This Practical Agreement on arrangements of cooperation does not
modify any relevant legal rules and does not interfere with or amend
the legal framework governing Eurojust or OLAF.
CHAPTER 2
CO-OPERATION
Point 3
Regular contacts and co-operation

C 314/5

(d) to identify individual or joint activities, if any, that need to be
taken thereafter with a view to a more efficient and better use of
the resources of the Parties;
(e) to help in coordinating the Parties' support and assistance of the
national judicial authorities and of the authorities in charge of investigations and prosecutions.
5. If necessary to improve co-operation, the teams may invite other
Eurojust National Member(s), their Assistants and/or Eurojust and
OLAF Staff to take part in a meeting.
6. The designation of teams does not have any effect on direct contacts
of OLAF Staff responsible for a specific case with one or more of the
Eurojust National Members concerned and vice versa.
Point 4
General rules on operational co-operation
1. The Parties may collaborate in accordance with their respective
competences and tasks either at the request of OLAF or on the initiative of Eurojust. This collaboration includes in particular the
exchange of Case Summaries with a view to identifying appropriate
cases requiring co-operation in accordance with Point 5, the
exchange of operational information in accordance with Point 6, the
participation in operational meetings in accordance with Point 8 and
the provision of such mutual assistance and advice as may be useful
to the Parties for the efficient and effective fulfilment of their respective tasks.
2. Before taking up collaboration with OLAF on a case concerning the
protection of the European Communities' financial interests,
Eurojust will verify in accordance with Article 26(3) of the Eurojust
Decision that the competent authorities of the Member States
concerned do not oppose the collaboration in such case.
3. Unless otherwise specified in this Practical Agreement on arrangements of cooperation, collaboration and any kind of communication
will take place directly between the person(s) or, as the case may be,
the College in charge of the case.

1. The Parties will maintain close and regular contacts. To this end, they
will set up teams consisting for Eurojust of designated Eurojust
National Members and/or their Assistants and for OLAF of the
Competent OLAF Unit.

To this end, the Parties will promptly inform each other after having
taken up collaboration of the competent person(s) or, as the case
may be, the College in charge of the case and his/her/their contact
details.

2. The teams will meet regularly, at least quarterly. The meetings will be
chaired by a representative of each Party in rotation, on the basis of
an agenda agreed on beforehand.

4. The Parties will inform each other of any action taken, responses
received or other relevant developments or encountered difficulties in
cases where they collaborate. This includes information on the decision to close or not to pursue a specific case.

3. The teams will exchange Case Summaries in accordance with Point 5
and provide general feedback on the progress made and the activities
performed in cases exchanged between the Parties with a view to
reinforcing, if necessary, the co-operation.
4. Moreover, the meetings and further contacts between the teams are
intended
(a) to reinforce common strategies on cases and to resolve practical
problems in the co-operation which may arise from the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation;
(b) to consult on matters of common interest in order to allow the
Parties to achieve their respective objectives and co-ordinate their
activities;
(c) to support the development of priorities and strategies which are
complementary to each other having regard to the priorities established in accordance with the respective legal framework of
both Parties and the overall objective of enhancing the fight
against fraud, corruption or any other criminal offence or illegal
activities affecting the European Communities' financial interests
within their respective competences;
(1) OJ C 197, 12.7.2000, p. 3.
(2) OJ L 162, 20.6.2002, p. 1.

Point 5
Exchange of Case Summaries
1. With a view to identifying appropriate cases for collaboration, the
Parties will inform each other as soon as possible via the transmission of Case Summaries of the existence of any case dealt with under
their respective competences where:
— in respect of Eurojust, it appears that the case is related to fraud,
corruption or any criminal offence affecting the European
Communities' financial interests,
— in respect of OLAF, it appears that the case directly involves judicial co-operation between the competent national authorities of
two or more Member States, or where the case concerns
a Member State and the Community.
Unless otherwise stated when transmitting the Case Summary, the
transmission of a Case Summary constitutes a request to the other
Party (requested Party) to examine the necessity for close co-operation on a specific case.
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2. As soon as the requested Party has decided that a specific case, for
which a Case Summary was transmitted, requires co-operation:
— in respect of Eurojust, the College and/or the National
Member(s) concerned,
— in respect of OLAF, the Competent OLAF unit and/or the
Director of OLAF and/or the OLAF Staff member responsible for
the case
will inform the other Party of this decision without undue delay.
Information will also be provided when the requested Party decides
that a case is not appropriate for co-operation.
3. Nothing prevents one Party from directly requesting the other Party
to collaborate in a specific case without exchanging Case Summaries
beforehand.
Point 6
Exchange of case-related information
1. When collaborating on a specific case, the Parties will exchange any
necessary information, including personal data, in order to achieve
the purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation as set forth in Point 2. Any exchange of information takes place
within the limits of their respective competences and as far as
allowed under their respective legal framework and this Practical
Agreement on arrangements of cooperation.

9.12.2008

2. OLAF may also participate in strategic meetings, organised by
Eurojust, dealing with the protection of the European Communities'
financial interests, at the invitation of the President of the College
and with the approval of the Eurojust National Members concerned.
3. OLAF may also be invited by the President of the College to participate in operational and strategic meetings on its own request
provided that the competent national authorities concerned do not
oppose such participation.
4. Eurojust National Members and their Assistants, the Administrative
Director, Eurojust Staff and, where appropriate, Liaison Magistrates
and Liaison Prosecutors at Eurojust may also attend meetings organised by OLAF at the invitation of OLAF.
Point 9
Joint Investigation Teams
1. If either Eurojust or OLAF participates in a Joint Investigation Team
set up by the Member States related to fraud, corruption or any
criminal offence affecting the European Communities' financial interests, the Party will, when appropriate, inform the other Party and
propose to the Member States to consider inviting the other Party to
participate in the Joint Investigation Team.
2. The Parties may assist the Member States in the setting up of the
Joint Investigation Team.

2. The Requesting Party will notify the other Party of the purpose for
which the information is requested. In the case of a spontaneous
transfer of information, the Party providing information will notify
the other Party of the purpose for which the information is supplied.

3. Eurojust and OLAF, acting separately or together, may recommend to
the national authorities of the Member States the setting up of Joint
Investigation Teams when the information they possess shows the
usefulness of doing so.

3. Personal Data transmitted from OLAF to Eurojust will be transmitted:

Point 10

— directly to the College, when the case falls within the competence
of the College, or
— directly to the Eurojust National Member(s) concerned, when the
case falls within the competence of one or more of the Eurojust
National Members.
4. The respective Eurojust National Member(s) concerned with a case
may transmit personal data to OLAF.
5. Information not containing Personal Data can be exchanged between
the Parties also via other channels, in particular via the teams.
Point 7
Exchange of strategic information
Within the limits of their respective competences, the Parties will
exchange strategic information necessary for the accomplishment of the
missions of each Party, either spontaneously or on specific request. Strategic information may include:
— trends in criminality related to fraud, corruption or any other illegal
activities affecting the European Communities' financial interests,
— operational structures of the organisations implicated in these
activities, as well as the links existing between these organisations
operating inside or outside the European Union,
— strategies, modus operandi, techniques and the financing of these
organisations.
Point 8
Operational and strategic meetings
1. When operational meetings, organised by Eurojust, deal with cases
the purpose of which is to co-ordinate investigations and prosecutions regarding the protection of the European Communities' financial interests, the participation of OLAF will, at the initiative of the
Eurojust National Members concerned, be at the invitation of the
President of the College.

Co-operation in the field of professional training, seminars and
workshops
The Parties will co-operate in the field of professional training, seminars
and workshops:
— by informing each other of relevant activities which they organise
and which may be of common interest, and, when appropriate, by
inviting each other to these activities,
— by organising joint activities in this field.
CHAPTER 3
PROTECTION OF PERSONAL DATA
Point 11
General principles
1. The transmission of Personal Data between the Parties and their
Processing will take place in accordance with:
— in respect of Eurojust, the Eurojust Decision and the Rules of
Procedure on the Processing and Protection of Personal Data at
Eurojust,
— in respect of OLAF, Regulation (EC) No 45/2001 of the
European Parliament and of the Council of 18 December 2000
on the protection of individuals with regard to the processing of
Personal Data by the Community institutions and bodies and on
the free movement of such data.
2. When transmitting the information, the Party may notify the other
Party of any restriction on the use of the provided information. This
includes possible access restrictions, restrictions on transmission to
the competent authorities of the Member States and terms for deletion or destruction. Notification may also be given at a later stage,
when the need for such restrictions becomes apparent after the
transfer.
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3. As far as allowed under the respective legal frameworks, the Parties
may further process information obtained from the other Party
under this Practical Agreement on arrangements of cooperation for
the purpose of achieving the objectives of this Practical Agreement
on arrangements of cooperation as set forth in Point 2.

C 314/7
Point 16

Time limits for the storage of Personal Data
Personal Data will be stored in accordance with the respective laws
applicable to the Parties.

Point 12
Documentation

CHAPTER 4

Each Party will maintain a record of the transmission and receipt of
Personal Data communicated to the other Party under this Practical
Agreement on arrangements of cooperation.

FINAL PROVISIONS
Point 17
Evaluation of co-operation

Point 13
Data security

1. During the meetings of the teams set out in Point 3, the Parties will
evaluate periodically the application of this Practical Agreement on
arrangements of cooperation and the necessity for amendments.

The Parties will inform each other of the technical measures and organisational arrangements, which they have taken in accordance with the
respective law applicable to the Parties, to protect Personal Data against
accidental or unlawful destruction, accidental loss or unauthorised disclosure, alteration, access or any unauthorised form of Processing. The
Parties in particular ensure that only those authorised to access Personal
Data can have access to such data.

2. The President of Eurojust and the Director of OLAF, or their nominees, will consult each other regularly on the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation. They will meet at
least once a year to oversee the evaluation process conducted by the
teams.

Point 14

3. The Parties will provide information on their collaboration in their
respective annual reports.

Rights of data subjects
Point 18
The transmitting Party will be consulted by the other Party before it
takes a final decision on the request by an individual to have access to,
and to request the correction, blocking or deletion of, Personal Data
concerning him transmitted under this Practical Agreement on arrangements of cooperation, in accordance with the applicable Data Protection
Provisions of the Party to which the request is addressed.
Point 15
Correction and deletion of information
1. Each Party will immediately inform the other Party in all cases where
information which has been transmitted to or received from that
Party is corrected or deleted, stating the reasons. It will also inform
the other Party in cases where it emerges that the information should
not have been transmitted.
2. When the transmitting Party informs the receiving Party that it has
corrected or deleted information previously transmitted, or that the
information should not have been transmitted, the receiving Party
will correct or delete the information accordingly.

Amendments
1. This Practical Agreement on arrangements of cooperation may be
amended by mutual consent of the Parties at any time, provided that
these amendments are approved in accordance with the procedures
established for obtaining approval for this Practical Agreement on
arrangements of cooperation.
2. The Parties will enter into consultations with respect to the amendment of this Practical Agreement on arrangements of cooperation at
the request of either of them.
Point 19
Relation to other instruments
This Practical Agreement on arrangements of cooperation replaces the
Memorandum of Understanding between Eurojust and OLAF, dated
14 April 2003.

3. When a Party has reason to assume that information received from
the other Party is not accurate, or no longer up to date, it will inform
the other Party. This Party will verify the data and inform the other
Party of the outcome of such verification.

Entry into force

4. In cases where Personal Data received from a Party and transmitted
onward to a third party is corrected or deleted afterwards, the
onward transmitting Party will inform that third party thereof.

This Practical Agreement on arrangements of cooperation will enter into
force on the first day after its signature.

Point 20

Done at Brussels, this twenty fourth of September two thousand and eight, in two copies in the English
language.
For Eurojust

For OLAF

José Luís LOPES DA MOTA

Franz-Hermann BRÜNER

President

Director
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IV
(Informace)

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

KOMISE
Směnné kurzy vůči euru (1)
8. prosince 2008
(2008/C 314/03)
1 euro =
měna

USD

americký dolar

JPY

japonský jen

DKK

dánská koruna

GBP

britská libra

SEK

švédská koruna

směnný kurz

1,2854

měna

směnný kurz

TRY

turecká lira

2,0341

AUD

australský dolar

1,9377

7,4497

CAD

kanadský dolar

1,6067

0,86510

120,10

HKD

hongkongský dolar

9,9633

10,4150

NZD

novozélandský dolar

2,3690

1,5590

SGD

singapurský dolar

KRW

jihokorejský won

CHF

švýcarský frank

ISK

islandská koruna

NOK

norská koruna

9,1270

ZAR

jihoafrický rand

BGN

bulharský lev

1,9558

CNY

čínský juan

8,8436

CZK

česká koruna

25,712

HRK

chorvatská kuna

7,1948

EEK

estonská koruna

15,6466

IDR

indonéská rupie

HUF

maďarský forint

MYR

malajsijský ringgit

290,00

264,45

1,9400
1 865,53
13,1246

14 974,91
4,6756

LTL

litevský litas

3,4528

PHP

filipínské peso

LVL

lotyšský latas

0,7093

RUB

ruský rubl

36,0075

PLN

polský zlotý

3,8875

THB

thajský baht

45,702

3,8795

BRL

brazilský real

3,1580

MXN

mexické peso

17,3209

RON

rumunský lei

SKK

slovenská koruna

30,195

(1) Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.
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INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES)
č. 1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na vnitrostátní regionální investiční podpory
(Text s významem pro EHP)

(2008/C 314/04)

Podpora č.

XR 16/08

Členský stát

Polsko

Region

Lubuskie

Název režimu podpory nebo název
podniku, kterému se poskytuje
doplněk podpory ad hoc

Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie
nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta
Gorzowa Wlkp.

Právní základ

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jedn. z 2006 r. Dz.U. nr 121, poz. 844 ze zm.).
Uchwała nr XI/158/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2007 r. w
sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonych dla
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta
Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w
obrębie miasta Gorzowa Wlkp.

Název opatření

Režim podpory

Předpokládané roční výdaje

1 milion PLN

Maximální míra podpory

50 %
V souladu s článkem 4 nařízení

Datum uskutečnění

9. 6. 2007

Délka trvání programu

31. 12. 2013

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro regionální investiční podpory

Název a adresa orgánu poskytujícího
podporu

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Sikorskiego 3–4
PL-66-400 Gorzów Wlkp
tel. (48-95) 721 95 27
e-mail: wojnicka@um.gorzow.pl

Internetová adresa, na
zveřejněn režim podpory

http://www.wojewodalubuski.pl/download.php?what=../dzienniki/2007/duwl52.pdf

Další informace

níž

je

—

C 314/9

C 314/10

Úřední věstník Evropské unie

CS

Podpora č.

XR 41/08

Členský stát

Belgie

Region

Brabant wallon (Tubize); Namur (Dinant, Houyet, Rochefort, Sambreville et
Somme-Leuze); Liège (Awans, Dison, Engis, Flémalle, Grâce-Hollogne, Herstal,
Liège, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Verviers et Visé); Luxembourg (Bastogne,
Bertogne, La roche-en Ardenne, Libin, Libramont-Chevigny, Marche-en-Famenne,
Neufchâteau, Tellin et Vielsalm).

Název režimu podpory nebo název
podniku, kterému se poskytuje
doplněk podpory ad hoc

Incitants en favour des entreprises (grandes entreprises et PME) objectif
convergence

Právní základ

Arrêté du GW du 6 mai 2006 portant exécution du décret du 11 mars 2004
relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises modifié par l'arrêté
du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008; Arrêté du GW du 6 mai 2006
portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en
faveur des PME modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008;
Arrêté du GW du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement pour
la période 2007-2013

Název opatření

Režim podpory

Předpokládané roční výdaje

18,7 milionu EUR

Maximální míra podpory

15 %
V souladu s článkem 4 nařízení

Datum uskutečnění

8. 2. 2008

Délka trvání programu

31. 12. 2013

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro regionální investiční podpory

Název a adresa orgánu poskytujícího
podporu

Direction générale de l'Économie et de l'Emploi
Direction de la Politique économique
Place de la Wallonie, 1, bât. 1
B-5100 Jambes

Internetová adresa, na
zveřejněn režim podpory

http://wallex.wallonie.be

Další informace

níž

je

—
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V
(Oznámení)

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

KOMISE
Výzva k předkládání návrhů v rámci pracovního programu „Kapacity“ sedmého rámcového
programu ES pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace
(2008/C 314/05)
Tímto se oznamuje zahájení výzvy k předkládání návrhů v rámci pracovního programu „Kapacity“ sedmého
rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007 až
2013).
Očekávají se návrhy v rámci níže uvedené výzvy.
Specifický program „Kapacity“:
Část:
Identifikátor výzvy:

Výzkumné infrastruktury
FP7-INFRASTRUCTURES-2009-1

Tato výzva k předkládání návrhů se vztahuje k pracovnímu programu přijatému rozhodnutím
Komise K(2008) 4566 ze dne 26. srpna 2008.
Informace o přidělených rozpočtových prostředcích, lhůtě pro předkládání návrhů a prováděcích pravidlech
k výzvě, o pracovním programu a pokyny pro žadatele týkající se způsobu předkládání návrhů jsou k dispozici na internetové stránce CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/
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ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

KOMISE
Plánované ukončení stížnosti 2007/2001
(2008/C 314/06)
Evropská komise obdržela četné stížnosti týkající se diskriminační daně, která je vybírána v Rumunsku
v případě první registrace motorového vozidla na jeho území. V této souvislosti zaevidoval generální sekretariát Evropské komise velký počet stížností a dopisů. Stížnosti zaevidované pod referenčními čísly
2007/4078, 2007/4079, 2007/4151 a ostatní korespondence od dotčených občanů EU byly zařazeny do
hlavního spisu s referenčním číslem 2007/2001.

Příslušné oddělení Komise dokončilo šetření výše zmíněného případu. Aby mohla řádně informovat nejen
stěžovatele, ale rovněž ostatní dotčené osoby, rozhodla Komise, že zveřejní toto oznámení, kterým vyjadřuje
záměr tento spis uzavřít.

Ačkoli je jasné, že na úrovni Společenství nedochází k harmonizaci daní vztahujících se na osobní vozidla
a členské státy tedy mohou takové daně ukládat a rozhodovat o jejich výši a metodách uplatňování, je taková
volnost uvážení omezena ustanoveními Smlouvy o založení Evropského společenství (ES), zejména článkem
90, který vylučuje jakékoli diskriminační zdanění výrobků z jiných členských států.

Rumunská ustanovení týkající se poplatků při registraci vozidla se nezdála být v souladu s článkem 90
Smlouvy o ES. V důsledku toho zahájila Komise dne 23. března 2007 řízení pro porušení práva a zaslala
Rumunsku formální upozornění (IP/07/372). Komise odkazuje na judikaturu Evropského soudního dvora,
který důsledně rozhoduje tak, že pokud je poplatek za nová nebo ojetá motorová vozidla vybírán pouze
jednou, výše poplatku za ojeté motorové vozidlo z jiného členského státu nesmí nikdy překročit zůstatkovou
daň zahrnutou do tržní hodnoty podobného ojetého vozidla, které již bylo jako nové v tomto členském
státě registrováno. Za tímto účelem musí brát členské státy v úvahu amortizaci dovezeného ojetého motorového vozidla.

Rumunsko uznalo formální upozornění a určilo obecné směry, podle nichž byly vypracovány nezbytné
změny a vzorec pro výpočet výše poplatku za registraci vozidla a výpočet hodnot, jež mají být za tímto
účelem používány včetně pevně stanovené amortizační tabulky. Nezbytné změny však nebyly včas přijaty.

Dne 28. listopadu 2007 zaslala Komise Rumunsku odůvodněné stanovisko, na jehož základě požadovala,
aby se Rumunsko přizpůsobilo právu Společenství tak, jak ho vykládá Soudní dvůr (IP/07/1799). Tomu
následovalo několik technických schůzek a diskusí ohledně verzí návrhu právního předpisu, jež dne
21. dubna 2008 vyústily v přijetí mimořádného nařízení č. 50/2008 (zveřejněném v úředním věstníku
Rumunska dne 25. dubna 2008), kterým se mění napadený právní předpis. Rumunská vláda rovněž schválila metodické normy pro použití mimořádného nařízení č. 50/2008, a to tím, že zahrnula hlavu V Stanovení
skutečné amortizace ojetého motorového vozidla do uplatňování vylepšené pevně stanovené amortizační tabulky,
která je uvedena v příloze 4 mimořádného nařízení. To zajišťuje, že je zohledněna aktuální amortizace
ojetého motorového vozidla, když se vypočítává výše registračního poplatku, který má být uhrazen.
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Výše zmíněný rumunský právní předpis dále odstranil diskriminační korelační koeficient, zavedl řádné vymezení pojmu „nové motorové vozidlo“ a rovněž udělil plátci daně právo, aby si nechal individuálně zkontrolovat své motorové vozidlo za účelem stanovení jeho skutečné amortizace. Přijatý právní předpis zveřejnil
kritéria, na jejichž základě se stanovuje amortizace ojetého vozidla.
S ohledem na výše uvedené informace má příslušné oddělení Komise za to, že rumunské orgány přijaly
vhodná opatření určená k zajištění dodržování práva Společenství, a zdá se, že nyní je rumunský právní
předpis týkající se poplatků za registraci vozidel v souladu s článkem 90 Smlouvy o ES.
Z tohoto důvodu navrhne příslušné oddělení Komisi, aby byl tento případ uzavřen.
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ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

KOMISE
Předběžné oznámení o spojení podniků
(Věc č. COMP/M.5358 – Arizona/Abieta)
(Text s významem pro EHP)

(2008/C 314/07)
1. Komise dne 2. prosince 2008 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 a na základě
postoupení podle čl. 4 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Arizona Chemical GmbH
(„Arizona“, Německo), patřící do skupiny Arizona Chemical group, získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b)
nařízení Rady nákupem akcií kontrolu nad celým podnikem Abieta Chemie GmbH („Abieta“, Německo).
2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

— podniku Arizona: rafinace, zpracování a prodej oleochemikálií,
— podniku Abieta: výroba a prodej pryskyřičných mýdel používaných jako emulgátory.
3. Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti
nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.
4. Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.
Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky
lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího
COMP/M.5358 – Arizona/Abieta na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské
komise:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.
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POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
Orgány se rozhodly, že ve svých textech již nebudou uvádět odkazy na poslední změny a doplňky
citovaných aktů.
Pokud není uvedeno jinak, akty, na které se odkazuje v textech zde zveřejněných, se rozumí akty
v platném znění.

