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I
(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné)

NAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 744/2008
ze dne 24. července 2008,
kterým se zavádí dočasné zvláštní opatření s cílem podpořit restrukturalizaci rybářských loďstev
Evropského společenství postižených hospodářskou krizí
rychlejší přizpůsobení rybářského loďstva Společenství
současné situaci a zároveň řešení potřeby zajištění udrži
telných sociálních a ekonomických podmínek
v dotčeném odvětví. Tato opatření by měla přispět
k dosažení obecných cílů stanovených v článku 33
Smlouvy a cílů společné rybářské politiky stanovených
v nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince
2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných
zdrojů v rámci společné rybářské politiky (3). V této
souvislosti by měla tato opatření řešit jak současné
hospodářské a sociální potíže, tak problém nadbytečné
systémové kapacity.

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na články 36 a 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července
2006 o Evropském rybářském fondu (2) stanoví pravidla
pro strukturální pomoc Společenství v odvětví rybolovu.
Zejména hlava IV kapitola I uvedeného nařízení stanoví
podmínky, za kterých mohou členské státy obdržet
finanční příspěvek z Evropského rybářského fondu
(ERF) na opatření k přizpůsobení rybářského loďstva
Společenství.

(2)

Cílem ERF je podpořit kroky, které byly podniknuty od
reformy společné rybářské politiky v roce 2002 se
zřetelem na snížení tlaku na populace ryb a při zajištění
udržitelných sociálních a ekonomických podmínek dotče
ného odvětví.

(3)

V souvislosti se současnou hospodářskou situací, zejména
po drastickém zvýšení cen paliv, vyvstala naléhavá
potřeba přijmout další opatření, jejichž cílem bude

(1) Stanovisko ze dne 10. července 2008 (dosud nezveřejněné
v Úředním věstníku).
(2) Úř. věst. L 223, 15.8.2006, s. 1.

(4)

Je třeba dbát na to, aby tato opatření byla dostupná všem
členským státům ve stejné míře a aby nevedla k narušení
hospodářské soutěže mezi členskými státy nebo loďstvy.
Tato opatření musí být tedy vypracována a koordinována
na úrovni Společenství.

(5)

Je proto třeba přijmout iniciativu Společenství, která by
doplňovala nařízení (ES) č. 1198/2006 a dočasně
umožňovala úpravu odchylnou od některých ustanovení
na řízení (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 1198/2006. Tato
iniciativa by tudíž měla stanovit zvláštní opatření obecné
povahy a provedení programů pro přizpůsobování
loďstva v členských státech, které by účinným způsobem
řešily současné hospodářské potíže a zároveň zajistily
dlouhodobou životaschopnost odvětví rybolovu.

(6)

Vzhledem k výjimečné povaze uvedených opatření
a hospodářským potížím, které mají řešit, by mělo být
trvání těchto opatření omezeno na nejkratší možné
období nezbytné pro dosažení očekávaných cílů.

(3) Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59. Nařízení ve znění nařízení (ES) č.
865/2007 (Úř. věst. L 192, 24.7.2007, s. 1).
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(7)

Tato opatření by měla být členskými státy provedena
v souvislosti s jejich operačním programem v rámci
ERF a financována z prostředků, které jim byly
v tomto rámci přiděleny.

(8)

Kromě toho by měly být členské státy oprávněny doplnit
opatření, která jsou podporována z těchto prostředků,
financováním
určitých
opatření
výhradně
z
vnitrostátních
prostředků
bez
financování
z finančních nástrojů Společenství. Avšak vzhledem
k potřebě rychle řešit vážnou situaci v odvětví rybolovu
by na tato opatření, jejichž cílem je zajistit strukturální
zlepšení a dlouhodobou hospodářskou životaschopnost
odvětví, neměly být uplatňovány články 87, 88 a 89
Smlouvy. Aby se omezilo narušení hospodářské soutěže
a dopady na vnitřní trh, měla by uvedená opatření
podléhat určitým omezením.

(9)

(10)

Toto nařízení by mělo stanovit příspěvky Společenství na
opatření pro trvalé nebo dočasné zastavení rybolovných
činností, na investice do plavidel, jejichž cílem je snížit
závislost rybářských plavidel na palivu, na socioekono
mická vyrovnávací opatření, jakož i na některé činnosti
společné povahy. Aby byla zajištěna efektivnost uvede
ných opatření a také aby se členským státům umožnilo
pokud možno plné využití fondů, které jsou k dispozici,
měly by se snížit prahy pro účast soukromých subjektů
na financování těchto opatření.

Jako příspěvek k restrukturalizaci by měla existovat
možnost dočasného zastavení rybolovných činností.
Dočasné zastavení rybolovných činností by mělo být
zejména zaměřeno na zvýšení hospodářských přínosů
tím, že podpoří obnovu rybích populací nebo přispěje
k vytvoření příznivějších podmínek na trhu. S tímto
cílem by měly být členské státy podporovány, aby spojily
období dočasného zastavení s vyhodnocováním biolo
gické dynamiky, sezónní povahy a dynamiky trhu.
V souvislosti s hospodářskou krizí je rovněž nutno
umožnit poskytnutí vyrovnávacích plateb rybářům, kteří
dočasně zastavili své činnosti před přijetím tohoto naří
zení.

(11)

S cílem pomoci odvětví rybolovu přizpůsobit se rybo
lovným technikám vyžadujícím menší spotřebu paliva
je vhodné umožnit náhradu stávajícího zařízení rybář
ských plavidel, což umožní využívání nových způsobů
rybolovu s nižší spotřebou paliva. V tomto ohledu by
měly být k dispozici další možnosti příspěvků na inves
tice do rybářských plavidel.

(12)

Příspěvek Společenství by měl být poskytován i na
společné činnosti zaměřené na předávání odborných
poznatků
vlastníkům
plavidel
v
souvislosti
s energetickými audity plavidel a poskytování odborných
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konzultací ohledně vypracování plánů restrukturalizace
a modernizace a programů pro přizpůsobování loďstev.
Kromě toho by měly být k dispozici finanční prostředky
pro pilotní projekty, jejichž cílem je snížení spotřeby
energie v plavidlech, motorech, vybavení nebo lovném
zařízení.

(13)

S cílem zajištění dlouhodobé životaschopnosti odvětví
rybolovu by měl být zaveden nový nástroj, který člen
ským státům umožní snížení kapacity a zvýšení zisko
vosti loďstev. To by se mělo uskutečnit ve formě
programů pro přizpůsobování loďstev a mělo by se to
týkat loďstev, u nichž náklady na energii představují
v průměru nejméně 30 % produkčních nákladů.
Výsledkem těchto programů pro přizpůsobování loďstev
by mělo být snížení kapacity dotyčných loďstev nejméně
o 30 % vyjádřené v GT a kW.

(14)

V případě, že opatření jsou členskými státy prováděna
v souvislosti s programy pro přizpůsobování loďstev
s cílem zajištění dlouhodobé životaschopnosti jednoho
nebo více svých loďstev prostřednictvím snížení kapacity,
měly by se uplatňovat příznivější podmínky.

(15)

Členské státy by měly být motivovány k tomu, aby dále
rozšířily své programy trvalého zastavení činnosti za
účelem přizpůsobení svých loďstev zdrojům, které jsou
k dispozici. Je tudíž vhodné povolit další možnosti
příspěvků na trvalé zastavení činnosti. Pro usnadnění
restrukturalizace by měly být rybářům a vlastníkům
plavidel zapojeným do programů pro přizpůsobování
loďstva povoleny další možnosti dočasného zastavení
rybolovných činností.

(16)

Kromě toho by členským státům, které přijaly program
pro přizpůsobování loďstva, mělo být také umožněno
provést opatření částečného vyřazení plavidel z provozu
a tím zajištění efektivnějšího využití prostředků, které
jsou k dispozici, na snížení kapacity a spotřeby energie
dotyčného loďstva. V rámci těchto opatření pro částečné
vyřazení plavidel z provozu by měli vlastníci plavidel,
kteří stáhnou jedno nebo více svých plavidel z loďstva,
mít možnost znovu využít část stažené kapacity pro
nové menší a energeticky méně náročné plavidlo.
Kromě toho by členské státy měly mít možnost přidělit
omezenou část celkové kapacity stažené v rámci
programu pro přizpůsobování loďstva novým plavidlům.
V takovém případě by měly být uvolněny prostředky
pouze pro část kapacity, která je trvale vyřazena.

(17)

Je třeba, aby se povinnosti členských států týkající se
řízení a kontroly podle článku 70 nařízení (ES) č.
1198/2006 a mechanismů pro opravy stanovených
v článku 97 nařízení (ES) č. 1198/2006 uplatňovaly
v rámci tohoto nařízení.
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(19)
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Neprovedení snížení minimální kapacity o 30 %, které je
stanoveno v programu pro přizpůsobování loďstva, nebo
nedodržení pravidel týkajících se dočasného či trvalého
zastavení rybolovných činností nebo částečného vyřazení
plavidel z provozu se považuje za nedostatky ve smyslu
článku 97 nařízení (ES) č. 1198/2006.

Vzhledem k naléhavosti situace a potřebě okamžitého
opatření ve všech členských státech je třeba zvýšit podíl
spolufinancování opatření v rámci této iniciativy ze
strany Společenství v rámci ERF na 95 %. V této souvi
slosti je rovněž důležité, aby tyto prostředky byly dány
členským státům k dispozici v kratších termínech, než je
obvyklé, a aby výdaje byly způsobilé ode dne vstupu
tohoto nařízení v platnost.

Vzhledem k naléhavosti situace je nutné udělit výjimku
ze lhůty šesti týdnů podle bodu I. 3 Protokolu o úloze
vnitrostátních parlamentů v Evropské unii připojeného ke
Smlouvě o Evropské unii a smlouvám o založení Evrop
ských společenství,
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Článek 2
Oblast působnosti
Toto nařízení se použije pouze na veřejnou podporu poskyt
nutou na základě správního rozhodnutí příslušných vnitrostát
ních orgánů, do 31. prosince 2010.

Článek 3
Finanční rámec
1.
Opatření stanovená tímto nařízením mohou obdržet
finanční podporu z ERF v rámci limitů pro prostředky na
závazky vymezených pro období 2007–2013.

2.
Veřejná podpora poskytnutá v rámci tohoto zvláštního
opatření se nesmí kumulovat s jinou veřejnou podporou,
která má stejný účel, zejména ne s podporou, která byla poskyt
nuta z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
(EZFRV), Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR),
Evropského sociálního fondu (ESF), Fondu soudržnosti nebo
jiných finančních nástrojů Společenství a vnitrostátních fondů.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I
OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Předmět
1.
Toto nařízení stanoví zvláštní opatření Společenství, jehož
cílem je poskytnout mimořádnou a dočasnou podporu osobám
a podnikům činným v odvětví rybolovu, které jsou postiženy
hospodářskou krizí způsobenou zvýšením cen ropy v roce
2008. Toto zvláštní opatření představuje zvláštní opatření
v rámci Evropského rybářského fondu (dále jen „ERF“).

2.

Toto zvláštní opatření zahrnuje:

a) obecná opatření, která doplňují některá ustanovení nařízení
(ES) č. 1198/2006 nebo stanoví odchylnou úpravu od někte
rých ustanovení uvedeného nařízení, a

b) zvláštní opatření, která doplňují nařízení (ES) č. 2371/2002
a (ES) č. 1198/2006 a stanoví odchylnou úpravu od někte
rých ustanovení těchto nařízení a která jsou podmíněna
provedením programu pro přizpůsobování loďstva podle
článku 12.

Článek 4
Používání pravidel pro státní podporu
1.
Aniž je dotčen odstavec 2, články 87, 88 a 89 Smlouvy se
nepoužijí na podporu poskytnutou členskými státy podle
tohoto nařízení a v souladu s ním v rámci působnosti článku
36 Smlouvy.

2.
Na podporu poskytnutou členskými státy bez jakéhokoli
financování z finančních nástrojů Společenství a přesahující
limity stanovené v čl. 1 odst. 3 nařízení Komise (ES) č.
736/2008 ze dne 22. července 2008 o použití článků 87
a 88 Smlouvy na státní podpory malým a středním podnikům
působícím v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů
rybolovu na trh (1) se použijí články 87, 88 a 89 Smlouvy.

3.
V případě podpory poskytnuté členskými státy bez jaké
hokoli financování z finančních nástrojů Společenství nepřesa
hující limity stanovené v čl. 1 odst. 3 nařízení Komise (ES) č.
736/2008 předají členské státy Komisi informační přehled
o této podpoře před jejím provedením. Kromě toho členské
státy každoročně nejpozději do 1. července předají Komisi
zprávu o podpoře poskytnuté podle tohoto odstavce.
(1) Úř. věst. L 201, 30.7.2008, s. 16.
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KAPITOLA II

Článek 7

OBECNÁ OPATŘENÍ

Investice do rybářských plavidel a selektivnosti

Článek 5

Odchylně od bodu a) přílohy II nařízení (ES) č. 1198/2006 činí
v případech, kdy je poskytnut příspěvek na financování zařízení
včetně pomocných motorů, které významně zlepší energetickou
účinnost rybářských plavidel, včetně plavidel pro drobný
pobřežní rybolov, nebo sníží emise a přispějí v boji proti klima
tickým změnám, minimální povinná účast soukromých subjektů
na financování uvedené operace 40 %.

Obecná opatření
Veřejná podpora osobám a podnikům uvedeným v článku 1
může být poskytována do 31. prosince 2010 podle pravidel
stanovených v této kapitole.

Článek 6
Přechodné zastavení rybolovných činností
1.
Kromě opatření stanovených v článku 24 nařízení (ES) č.
1198/2006 lze z ERF přispívat na financování opatření na
podporu dočasného zastavení rybářských činností pro rybáře
a vlastníky rybářských plavidel nejvýše po dobu tří měsíců,
provedených v období od 1. července 2008 do 31. prosince
2009, za podmínky, že:

a) k dočasnému zastavení rybářských činností došlo před
31. prosince 2008 a

Článek 8
Socioekonomické vyrovnání
Kromě opatření stanovených v článku 27 nařízení (ES) č.
1198/2006 lze z ERF přispívat na financování opatření na
podporu předčasného odchodu z odvětví rybolovu, včetně před
časného odchodu do důchodu u pracovníků v odvětví rybolovu
s výjimkou pracovníků v odvětví akvakultury a v odvětví zpra
cování produktů rybolovu a akvakultury.

Článek 9
Společné činnosti

b) podniky, které podporu obdrží, budou do 31. ledna 2009
podléhat restrukturalizačním opatřením, jako jsou programy
pro přizpůsobování loďstva, plány úpravy intenzity rybo
lovu, národní programy pro vyřazování plavidel z provozu,
plány odlovu nebo jiná restrukturalizační či modernizační
opatření.

Tento odstavec se vztahuje na plány řízení podle článků 9 a 10
(ES) č. 2371/2002, pokud jsou zahrnuty do plánů úpravy inten
zity rybolovu podle článku 21 nařízení (ES) č. 1198/2006.

2.
Opatření stanovená v odstavci 1 mohou zahrnovat tyto
náklady:

a) část fixních nákladů vzniklých vlastníkům plavidel v době,
kdy je plavidlo zakotveno v přístavu, jako jsou přístavní
poplatky, náklady na pojištění, náklady na údržbu, finanční
náklady v souvislosti s půjčkami;

b) část základního platu rybářů.

3.
Celková veřejná podpora na členský stát na opatření
uvedená v odstavci 1 nesmí přesáhnout vyšší z těchto dvou
mezních hodnot: 6 milionů EUR nebo částku rovnou 8 %
finanční podpory z ERF přidělenou odvětví v daném členském
státě.

1.
Kromě společných činností stanovených v článku 37 naří
zení (ES) č. 1198/2006 lze z ERF přispívat na financování
opatření na podporu:

a) provádění energetických auditů pro skupiny plavidel a

b) odborných konzultací k vypracování plánů restrukturalizace
nebo modernizace včetně programů pro přizpůsobení
loďstva uvedených v článku 12.

2.
Odchylně od bodu a) přílohy II nařízení (ES) č.
1198/2006 je v případech, kdy je příspěvek poskytnut na finan
cování opatření uvedených v odstavci 1 tohoto článku, maxi
mální výše pro veřejný příspěvek 100 %.

3.
Z ERF lze přispívat na financování vyrovnávacích plateb
poskytnutých organizacím producentů, které již nemají nárok
na podporu podle čl. 10 odst. 1 druhého a třetího pododstavce
nařízení (ES) 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné
organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1), aby se
kompenzovaly náklady vzniklé na základě povinností, které jim
ukládá článek 9 uvedeného nařízení, přičemž platí podmínky
stanovené v čl. 10 odst. 2, 3 a 4 uvedeného nařízení.
(1) Nařízení Rady (ES) 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné
organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (Úř. věst. L 17,
21.1.2000, s. 22). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č.
1759/2006 (Úř. věst. L 335, 1.12.2006, s. 3).
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Článek 10
Pilotní projekty
Kromě opatření stanovených v čl. 41 odst. 2 nařízení (ES) č.
1198/2006 lze z ERF přispívat také na financování pilotních
projektů zaměřených na zkoušení technických zlepšení, jejichž
cílem je snížit spotřebu energie v plavidlech, motorech, vyba
vení nebo lovných zařízeních nebo snížit emise a přispět v boji
proti klimatickým změnám.
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než 12 000 GT, nebo pokud se program přizpůsobování
loďstva týká jen lodí o celkové délce menší než 12 metrů,
a 30 % snížení by neúměrně ovlivnilo životaschopnost
činností souvisejících s rybolovem, které jsou na něm závislé,
a

b) program pro přizpůsobování loďstva musí obsahovat
seznam plavidel, na které se program vztahuje. Plavidla
musí být identifikována jménem a registračním číslem rybář
ského loďstva Společenství.

KAPITOLA III
ODCHYLNÁ OPATŘENÍ POUŽITELNÁ POUZE PRO LOĎSTVA
ZAPOJENÁ DO PROGRAMŮ PRO PŘIZPŮSOBOVÁNÍ
LOĎSTVA

Článek 11

5.
Každé rybářské plavidlo smí být zahrnuto pouze do
jednoho programu pro přizpůsobování loďstva. Podmínky pro
zahrnutí rybářského plavidla do programu pro přizpůsobování
loďstva jsou:

Opatření použitelná pouze na loďstva zapojená do
programů pro přizpůsobování loďstva
Veřejná podpora osobám a podnikům uvedeným v článku 1
může být poskytována do 31. prosince 2010 podle pravidel
stanovených v této kapitole za podmínky, že jsou zapojeny
do programu pro přizpůsobování loďstva nebo částí loďstva
uvedeného v článku 12.

a) plavidla musí během dvou let předcházejících datu přijetí
programu pro přizpůsobování loďstva provádět rybolovnou
činnost po dobu nejméně 60 dnů na moři za rok, a

b) plavidla musí být v provozu ke dni 31. července 2008.
Článek 12
Programy pro přizpůsobování loďstva
1.
Členské státy mohou přijmout a provést programy pro
přizpůsobování loďstva, jejichž cílem je restrukturalizace rybář
ských loďstev nebo částí loďstva postižených hospodářskou
krizí.

2.
Programy pro přizpůsobování loďstva mohou zahrnovat
opatření stanovená v hlavě IV kapitole I nařízení (ES) č.
1198/2006 a opatření stanovená tímto nařízením.

6.
Nejpozději dne 30. června 2009 informují členské státy
Komisi o přijatých programech pro přizpůsobování loďstva.

7.
V případě, že členský stát požaduje revizi svého operač
ního programu za účelem začlenění programů pro přizpůsobo
vání loďstva, použije se článek 18 nařízení (ES) č. 1198/2006.

Článek 13
Dodržování podmínek programů pro přizpůsobování
loďstva a audit těchto programů

3.
Program pro přizpůsobování loďstva se týká pouze
loďstev nebo částí loďstva, u kterých náklady na energii před
stavují v průměru nejméně 30 % celkových produkčních
nákladů na základě účtu za provoz za 12 měsíců předcházejí
cích dni 1. července 2008 pro dotyčné loďstvo.

4.
Program pro přizpůsobování loďstva musí splňovat tyto
požadavky:

a) jeho výsledkem je trvalé snížení rybolovné kapacity dotyč
ného loďstva nebo části loďstva nejpozději do 31. prosince
2012 o nejméně 30 %. Tento práh lze se souhlasem Komise
snížit na minimální hodnotu 20 % v případě, že se program
pro přizpůsobování loďstva týká členského státu, jehož
loďstvo čítá méně než 100 činných plavidel, nebo méně

1.
Zprávy podle článku 67 nařízení (ES) č. 1198/2006
zahrnují výsledky dosažené při provádění programů pro přizpů
sobování loďstva.

2.
Komise může provádět audity provádění programů pro
přizpůsobování loďstva. V této záležitosti jí mohou pomáhat
externí odborníci financovaní z ERF podle čl. 46 odst. 1 naří
zení (ES) č. 1198/2006.

Článek 14
Trvalé zastavení rybolovných činností
1.
Pro účely článku 23 nařízení (ES) č. 1198/2006 jsou
programy pro přizpůsobování loďstva považovány za plány
úpravy intenzity rybolovu podle uvedeného článku.
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2.
Ustanovení čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1198/2006 se
nepoužijí na opatření trvalého zastavení činnosti přijatá v rámci
programu pro přizpůsobování loďstva.

3.
Plavidla zapsaná k trvalému zastavení rybolovných
činností v rámci programu pro přizpůsobování loďstva zastaví
do šesti měsíců po přijetí programu pro přizpůsobování loďstva
trvale své rybolovné činnosti.

31.7.2008

Článek 16
Investice do rybářských plavidel a selektivnosti
1.
Odchylně od bodu a) přílohy II nařízení (ES) č.
1198/2006, činí v případech, kdy je poskytnut příspěvek na
financování zařízení nebo rybolovného zařízení nebo na
výměnu motoru, které významně zlepší energetickou účinnost
rybářských plavidel včetně plavidel pro drobný pobřežní
rybolov nebo sníží emise a přispějí v boji proti klimatickým
změnám, minimální povinná účast soukromých subjektů na
financování uvedené operace 40 % celkových způsobilých
nákladů poskytnutých na operaci.

Článek 15
Dočasné zastavení rybolovných činností
1.
Kromě opatření stanovených v článku 24 nařízení (ES) č.
1198/2006 a v článku 6 tohoto nařízení lze z ERF přispívat na
financování opatření podpory na dočasné zastavení rybolovných
činností pro rybáře a vlastníky rybářských plavidel zapojených
do programu pro přizpůsobování loďstva za podmínky, že
dočasné zastavení je provedeno v období od 1. ledna 2009
do 31. prosince 2009 a má maximální dobu trvání:

a) tři měsíce před trvalým vyřazením plavidla z provozu nebo
během období výměny motoru; může být povoleno
prodloužení o nejvýše tři měsíce, jestliže proces výměny
motoru stále probíhá;

b) šest týdnů v případě dalších plavidel zahrnutých v programu
pro přizpůsobování loďstva, pokud se na tato plavidla uplat
ňuje jedno z dalších opatření uvedených v čl. 12 odst. 2.

2.
Opatření stanovená v odstavci 1 mohou zahrnovat tyto
náklady:

a) fixní náklady vzniklé vlastníkům plavidel v době, kdy je
plavidlo zakotveno v přístavu, jako jsou přístavní poplatky,
náklady na pojištění, náklady na údržbu, finanční náklady
v souvislosti s půjčkami;

2.
Členské státy stanoví minimální povinnou účast soukro
mých subjektů na financování uvedenou v odstavci 1 na základě
objektivních kritérií, jako je stáří plavidla, zlepšení energetické
účinnosti nebo velikost snížení kapacity zahrnutých v programu
pro přizpůsobování loďstva.

3.
Limit stáří plavidla uvedený v čl. 25 odst. 1 nařízení (ES)
č. 1198/2006 se nepoužije na plavidla, která obdrží podporu
podle tohoto článku na výměnu vybavení nebo lovného zaří
zení.

4.
Odchylně od čl. 25 odst. 3) písm. c) nařízení (ES) č.
1198/2006 lze z ERF přispět na jednu výměnu motoru na
plavidlo o celkové délce větší než 24 metrů zahrnuté
v programu pro přizpůsobování loďstva pod podmínkou, že
nový motor má alespoň o 20 % nižší výkon než starý motor
a má zvýšenou energetickou účinnost.

5.
Odchylně od čl. 25 odst. 7) nařízení (ES) č. 1198/2006 je
povolena jedna další výměna lovného zařízení u plavidel
zahrnutých do programu pro přizpůsobování loďstva za
podmínky, že nové lovné zařízení významně zlepší energe
tickou účinnost. Podmínky stanovené v písm. a) a b) uvedeného
odstavce se nepoužijí.

KAPITOLA IV
OPATŘENÍ PRO ČÁSTEČNÉ VYŘAZENÍ PLAVIDEL Z PROVOZU
V RÁMCI PROGRAMŮ PRO PŘIZPŮSOBOVÁNÍ LOĎSTVA

b) část základního platu rybářů.

Článek 17
Částečné vyřazení plavidel z provozu

3.
Celková veřejná podpora na členský stát na opatření
uvedená v odstavci 1 nesmí přesáhnout vyšší z těchto dvou
mezních hodnot: 6 milionů EUR nebo částku rovnou 8 %
finanční podpory z ERF přidělenou odvětví v daném členském
státě.

Veřejná podpora vlastníkům plavidel, kteří trvale vyřadí jedno
nebo více plavidel zapojených do programu pro přizpůsobování
loďstva za účelem postavení nového plavidla s menší rybo
lovnou kapacitou a menší spotřebou energie, může být udělena
do 31. prosince 2010 podle pravidel stanovených v této kapi
tole a za podmínky, že program pro přizpůsobování loďstva
splňuje tyto dvě podmínky:
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a) zahrnuje plavidla používající jedno a totéž lovné zařízení a
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KAPITOLA V
FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 20
b) zahrnuje plavidla představující nejméně 70 % kapacity
loďstva používajícího uvedené zařízení v členském státě.

Článek 18

Finanční ustanovení
1.
Odchylně od článku 53 nařízení (ES) č. 1198/2006 nepře
sahuje příspěvek z ERF na operace financované v rámci zvlášt
ního opatření, na které se vztahuje toto nařízení, 95 % celko
vých veřejných výdajů a nezapočítá se pro účely stropů uvede
ných v čl. 53 odst. 3 uvedeného nařízení.

Veřejná podpora v případě trvalého zastavení rybolovu při
částečném vyřazení z provozu
1.
Kromě případů podle článku 23 nařízení (ES) č.
1198/2006 může být vlastníkům plavidel při částečném vyřa
zení plavidel z provozu přiznán nárok na veřejnou podporu na
trvalé zastavení rybolovných činností odpovídající rozdílu mezi
staženou kapacitou a kapacitou znovu přidělenou pro nové
plavidlo.

2.
Odchylně od čl. 55 odst. 1 a odst. 3 druhého pododstavce
nařízení (ES) č. 1198/2006 jsou výdaje týkající se opatření
financovaných tímto zvláštním opatřením způsobilé dnem
31. července 2008.

2.
Rybolovná kapacita nového plavidla nesmí být vyšší než
40 % kapacity vyřazené vlastníkem plavidla.

3.
Členské státy v případech, kdy je to vhodné, upraví
příslušným způsobem licenci k rybolovu.

Článek 19
Odejmutí a opětovné přidělení rybolovné kapacity

3.
Odchylně od čl. 81 odst. 1 nařízení (ES) č. 1198/2006
Komise na žádost členského státu uhradí částku druhé před
běžné platby představující 7 % příspěvku z ERF do operačního
programu na období 2007–2013. Pro operační programy
přijaté v roce 2007 musí být výše uvedená žádost předána
Komisi nejpozději do dne 31. října 2008. Pro operační
programy přijaté v roce 2008 musí být výše uvedená žádost
předána Komisi nejpozději do dne 30. června 2009. Může být
rozložena na dva rozpočtové roky v souladu s dostupnými
rozpočtovými prostředky ERF.

1.
Odchylně od čl. 11 odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 2371/2002
jsou členské státy oprávněny znovu přidělit až 25 % kapacity
trvale stažené v rámci programu pro přizpůsobení loďstva pro
nová plavidla podle článku 17 tohoto nařízení.

2.
Referenční úrovně uvedené v článku 12 nařízení (ES) č.
2371/2002 se sníží o velikost rozdílu mezi kapacitou trvale
staženou a kapacitou znovu přidělenou.

3.
Kapacita znovu přidělená podle odstavce 1 tohoto článku
se nemusí brát v úvahu pro stanovení rovnováhy vstupů
a výstupů členských států podle článku 13 nařízení (ES) č.
2371/2002.

4.
Odchylně od čl. 81 odst. 2 nařízení (ES) č.1198/2006
vrátí subjekt určený členským státem Komisi celkovou částku
převedenou formou předběžné platby, v případě, že je zaplacena
druhá předběžná platba podle odstavce 2 uvedeného článku,
jestliže do 24 měsíců ode dne, kdy Komise vyplatí první splátku
druhé předběžné platby, nebyla zaslána žádná žádost o platbu
v rámci operačního programu.

KAPITOLA VI
POVINNOSTI ČLENSKÝCH STÁTŮ A KOMISE

Článek 21
4.
V programech pro přizpůsobení loďstva, v jejichž rámci
dojde k částečnému vyřazení plavidel z provozu u více než
33 % původní kapacity loďstva, musí celkové snížení kapacity
v rámci programu pro přizpůsobení loďstva představovat
alespoň 66 %.

Kontrola a finanční opravy
1.
Členské státy zajistí, aby podpory poskytované podle
kapitol II, III a IV tohoto nařízení dodržovaly podmínky stano
vené v článku 70 nařízení (ES) č. 1198/2006.
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2.
Komise provede finanční opravy podle článku 97 nařízení
(ES) č. 1198/2006, pokud členské státy nedodržují podmínky
stanovené v tomto nařízení, zejména:

a) povinnost, aby se na osoby nebo podniky, které jsou
příjemci této podpory, vztahovala restrukturalizační opatření
podle čl. 6 odst. 1 písm. b);

Článek 22
Zpráva
Komise podá nejpozději dne 31. prosince 2009 zprávu Evrop
skému parlamentu a Radě o uplatňování opatření stanovených
tímto nařízením.
KAPITOLA VII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

b) povinnosti stanovené pro snížení rybolovné kapacity, jakož
i přechodná nebo trvalá zastavení rybolovných činností
stanovená v rámci programu pro přizpůsobování loďstva
v souladu s články 12, 14 a 15;

Článek 23
Prováděcí pravidla
Prováděcí pravidla k tomuto nařízení se přijímají postupem
podle čl. 101 odst. 3 nařízení (ES) č. 1198/2006.

c) snížení rybolovné kapacity provedená v rámci částečného
vyřazení plavidel z provozu v souladu s články 17, 18 a 19.

Článek 24
Vstup v platnost

Použijí se rovněž kritéria pro opravy stanovená v článku 97
nařízení (ES) č. 1198/2006.

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním
věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 24. července 2008.
Za Radu
předseda
B. HORTEFEUX

31.7.2008
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 745/2008
ze dne 30. července 2008
o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce
a zeleniny
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října
2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů
a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty
(„jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne
21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č.
1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl.
138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:
Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků
Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání
kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty
pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty
uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č.
1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 31. července 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 30. července 2008.
Za Komisi
Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením Komise (ES) č. 510/2008 (Úř. věst. L 149, 7.6.2008,
s. 61).
(2) Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 590/2008 (Úř. věst. L 163, 24.6.2008, s. 24).
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PŘÍLOHA
Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
(EUR/100 kg)
Kód KN

Kódy třetích zemí

(1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MK
TR
XS
ZZ

28,3
71,9
27,8
42,7

0707 00 05

TR
ZZ

106,2
106,2

0709 90 70

TR
ZZ

97,2
97,2

0805 50 10

AR
US
UY
ZA
ZZ

91,4
47,0
58,5
88,6
71,4

0806 10 10

CL
EG
IL
TR
ZZ

52,1
151,7
145,6
164,5
128,5

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

101,8
100,9
102,7
87,4
113,4
107,1
88,6
100,3

0808 20 50

AR
CL
NZ
TR
ZA
ZZ

69,0
78,1
97,1
159,5
91,6
99,1

0809 10 00

TR
ZZ

203,2
203,2

0809 20 95

CA
TR
US
ZZ

324,1
417,7
324,1
355,3

0809 30

TR
ZZ

147,8
147,8

0809 40 05

BA
IL
TR
XS
ZZ

74,5
117,7
115,5
66,2
93,5

(1) Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného
původu“.

31.7.2008
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 746/2008
ze dne 17. června 2008,
kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení
pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
(Text s významem pro EHP)

patří odstraňování specifikovaných rizikových materiálů,
rozsáhlý program aktivního dohledu, opatření použitelná
u stád nakažených TSE a dobrovolné šlechtitelské
programy zaměřené na zvýšení odolnosti vůči TSE
u populace ovcí. Od zavedení těchto opatření nebyla
ani na základě informací získaných z programů aktivního
dohledu prováděných v členských státech nikdy proká
zána epizootologická souvislost mezi TSE jiné než BSE
u ovcí a koz a TSE u člověka.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro
prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiform
ních encefalopatií (1), a zejména na článek 23 uvedeného naří
zení,
(5)

Článek 7 nařízení (ES) č. 178/2002 Evropského parla
mentu a Rady ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví
obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje
se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví
postupy týkající se bezpečnosti potravin (2) stanoví, že
za zvláštních okolností, kdy je po zhodnocení dostup
ných informací zjištěna možnost škodlivých účinků na
zdraví, kdy však přetrvává vědecká nejistota, mohou
být přijata předběžná opatření v rámci řízení rizika
nezbytná k zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví,
dokud nebudou k dispozici další vědecké informace pro
komplexnější hodnocení rizika. Rovněž stanoví, že
taková opatření musí být přiměřená a nesmějí omezovat
obchod více než je nezbytné pro dosažení požadované
vysoké úrovně ochrany zdraví s přihlédnutím k technické
a ekonomické proveditelnosti a dalším faktorům považo
vaným za daných okolností za opodstatněné. Opatření se
přezkoumají po uplynutí přiměřené doby.

(6)

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla pro sledování
přenosných spongiformních encefalopatií u skotu, ovcí
a koz a eradikační opatření, která mají být provedena
v případě potvrzení výskytu přenosných spongiformních
encefalopatií (dále jen „TSE“) u ovcí a koz.

(2)

Příloha VII nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví eradikační
opatření, která mají být provedena v případě potvrzení
výskytu TSE u ovcí a koz.

(3)

Ačkoliv je výskyt TSE u ovcí a koz znám již více než dvě
stě let, neexistují žádné důkazy o vztahu mezi ohnisky
TSE u těchto zvířat a případy TSE u lidí. Komise nicméně
v roce 2000 zavedla ucelený soubor opatření pro sledo
vání, prevenci, tlumení a eradikaci TSE u ovcí a koz na
základě tehdy dostupných vědeckých poznatků a s cílem
zajistit, aby používání materiálů pocházejícího z ovcí
a koz bylo co nejbezpečnější.

(4)

Cílem těchto opatření je shromáždit co nejvíce údajů
o prevalenci TSE jiné než bovinní spongiformní encefa
lopatie (BSE) u ovcí a koz a o možné souvislosti s BSE
a přenosnosti na člověka. Dalším cílem těchto opatření je
co možná nejvíce snížit výskyt TSE. Mezi tato opatření

Dne 8. března 2007 přijal Evropský úřad pro bezpečnost
potravin (EFSA) stanovisko k některým aspektům souvi
sejícím s rizikem TSE u ovcí a koz (3). V tomto stano
visku dospěl EFSA k závěru, že „neexistuje důkaz epide
miologické nebo molekulární souvislosti mezi klasickou
a/nebo netypickou klusavkou a TSE u lidí. Původce BSE
je jediným původcem TSE, který byl označen za původce
zoonóz. Vzhledem k jejich rozmanitosti však není
v současné době možné vyloučit přenosnost jiných živo
čišných původců TSE na člověka.“ Úřad rovněž dospěl
k závěru, že „se stávající diskriminační testy popsané
v právních předpisech Společenství, které mají být použí
vány k rozlišení klusavky a BSE, zatím jeví při rozlišování
BSE a klasické či netypické klusavky jako spolehlivé.
V současné fázi vědeckého poznání však nelze jejich
diagnostickou citlivost či jejich specifičnost považovat
za ideální.“

(1) Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením Komise (ES) č. 357/2008 (Úř. věst. L 111, 23.4.2008,
s. 3).

(2) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné naří
zením Komise (ES) č. 202/2008 (Úř. věst. L 60, 5.3.2008, s. 17).
(3) The EFSA Journal (2007), 466, s. 1–10.
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V návaznosti na toto stanovisko a v rámci sdělení
Komise s názvem Plán boje proti TSE ze dne 15. července
2005 (1) a v souladu s pracovním programem SANCO
2006–2007 o TSE ze dne 21. listopadu 2006 (2) bylo
přijato nařízení Komise (ES) č. 727/2007 ze dne
26. června 2007, kterým se mění přílohy I, III, VII a X
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001
o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci
některých přenosných spongiformních encefalopatií (3).
Účelem změn provedených v nařízení (ES) č. 999/2001
nařízením (ES) č. 727/2007 byla úprava původně přija
tých opatření ohledně TSE u ovcí a koz s přihlédnutím
k nejnovějším vědeckým důkazům. Nařízení (ES) č.
999/2001 ve znění nařízení (ES) č. 727/2007 proto
zrušilo povinnost usmrtit celé stádo a stanovilo některá
alternativní opatření v případě potvrzení ohniska TSE
v hospodářství s chovem ovcí nebo koz, kde byl
současně vyloučen výskyt bovinní spongiformní encefa
lopatie (BSE). Vzhledem ke skutečnosti, že se odvětví ovcí
a koz v rámci Společenství liší, nařízení (ES) č. 999/2001
ve znění nařízení (ES) č. 727/2007 zavedlo možnost, aby
členské státy používaly různé přístupy, jak je stanoveno
v nařízení (ES) č. 727/2007, v závislosti na specifických
charakteristikách daného odvětví v jednotlivých člen
ských státech.

obsažených v jeho stanovisku ze dne 8. března 2007,
které byly zohledněny při přijímání nařízení (ES) č.
727/2007.

(10)

KOM(2005) 322 v konečném znění.
SEK(2006) 1527.
Úř. věst. L 165, 27.6.2007, s. 8.
Úř. věst. C 283, 24.11.2007, s. 28.
Vědecká zpráva komise pro biologická nebezpečí na žádost Evropské
komise „Scientific and technical clarification in the interpretation and
consideration of some facets of the conclusions of its Opinion of
8 March 2007 on certain aspects related to the risk of Transmissible
Spongiform Encephalopathies (TSEs) in ovine and caprine animals“
(Vědecké a technické objasnění výkladu a zvažování některých
aspektů závěrů ve stanovisku ze dne 8. března 2007 o určitých
aspektech souvisejících s rizikem přenosných spongiformních ence
falopatií (TSE) u ovcí a koz). The EFSA Journal (2008), 626, s. 1–11.

Pokud jde o přenosnost TSE, EFSA potvrdil, že:

— u ovcí nebyla zjištěna přítomnost žádných jiných
původců TSE než těch, jež způsobují klasickou
klusavku a netypickou klusavku,

— u koz nebyla zjištěna přítomnost žádných jiných
původců TSE než těch, jež způsobují BSE, klasickou
klusavku a netypickou klusavku,

— používaný pojem „BSE“ zahrnuje TSE skotu, která
mohla být způsobena nejméně třemi rozlišnými
původci TSE s heterogenními biologickými vlast
nostmi,

Dne 17. července 2007 podala Francie u Soudu prvního
stupně Evropských společenství ve věci T-257/07 žalobu
proti Evropské komisi, na základě níž žádala částečné
zrušení kapitoly A přílohy VII bodu 2.3 písm. b)
podbodu iii), bodu 2.3 písm. d) a bodu 4 nařízení (ES)
č. 999/2001 ve znění nařízení (ES) č. 727/2007, zejména
ustanovení o opatřeních, která mají být použita v případě
stád postižených TSE, nebo úplné zrušení uvedeného
nařízení. Soud svým usnesením ze dne 28. září
2007 (4) odložil použití uvedených ustanovení do vyhlá
šení pravomocného rozsudku.

V usnesení ze dne 28. září 2007 bylo zpochybněno
posouzení dostupných vědeckých údajů o možných rizi
cích provedené Komisí. Komise proto následně požádala
EFSA o pomoc při objasnění dvou hlavních předpokladů,
ze kterých nařízení (ES) č. 727/2007 vycházelo. Za prvé
je to neexistence jakýchkoli vědeckých důkazů prokazu
jících, že jakýkoli původce TSE jiné než BSE může být
považován za původce zoonóz. Za druhé je to možnost
rozlišovat na základě molekulárního a biologického vyše
tření mezi BSE a jiné živočišné TSE u ovcí a koz. Dne
24. ledna 2008 EFSA přijal vědecké a technické objas
nění (5), pokud jde o výklad některých aspektů závěrů
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— používaný pojem „klasická klusavka“ zahrnuje TSE
ovcí a koz způsobenou několika původci TSE
s heterogenními biologickými vlastnostmi,

— používaný pojem „netypická klusavka“ zahrnuje TSE
ovcí a koz, která se liší od klasické klusavky.
V současné době je předmět jednání, zda ji způsobuje
jeden či více původců TSE.

(11)

EFSA však nemůže vyloučit přenosnost jiných původců
TSE jiných než BSE na člověka, jelikož:

— experimentální přenosy na modelech primátů
a geneticky modifikovaných myší, které vyjadřují
lidský gen PrP, se v současné době používají pro
hodnocení potenciální schopnosti původce TSE
překročit druhovou bariéru člověka,

— u původců TSE jiných než původce klasické BSE ze
tří případů TSE z terénu (dva klasické případy
klusavky a jeden případ BSE typu L) bylo prokázáno
překročení modelové druhové bariéry člověka,

— je nutné zvážit určitá omezení těchto modelů, včetně
nejistoty, do jaké míry odpovídají skutečné bariéře
lidského druhu, a nejistoty, do jaké míry zvolená
cesta experimentální inokulace odpovídá expozici
v přirozených podmínkách.

31.7.2008
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Z objasnění EFSA vyplývá, že biologická rozmanitost
původců nákazy u ovcí a koz je důležitým prvkem,
který znemožňuje vyloučit přenosnost na člověka, a že
tato rozmanitost zvyšuje pravděpodobnost přenosnosti
jednoho z původců TSE. EFSA však potvrdil, že neexi
stuje žádný vědecký důkaz jakékoli přímé souvislosti
mezi TSE u ovcí a koz, jiné než BSE, a TSE u lidí. Stano
visko EFSA, že nelze vyloučit přenosnost původců TSE
u ovcí nebo koz na člověka, je založeno na experimen
tálních studiích druhové bariéry člověka a zvířecích
modelů (primátů a myší). Tyto modely však nezohledňují
genetické znaky člověka, které mají významný vliv na
relativní vnímavost k prionovým chorobám. Při extrapo
laci výsledků na přirozené podmínky existují u těchto
modelů rovněž některá omezení, zejména pokud jde
o to, do jaké míry odpovídají skutečné druhové bariéře
člověka, a o nejistotu, do jaké míry zvolená cesta expe
rimentální inokulace odpovídá expozici v přirozených
podmínkách. Vzhledem k tomu je možné tvrdit, že
ačkoli nelze riziko přenosnosti původců TSE u ovcí
a koz na člověka vyloučit, je toto riziko velmi nízké,
vezme-li se v úvahu skutečnost, že důkaz přenosnosti
vychází z experimentálních modelů, které nepředstavují
přirozené podmínky související se skutečnou bariérou
lidského druhu a skutečnými cestami infekce.

v terénu, z důvodu nedostatečné detekce přirozené
BSE u ovcí nebo koz,

— případy pozitivní na TSE jsou podrobovány celému
diskriminačnímu procesu, včetně biologické zkoušky,
pouze tehdy, pokud je biochemické diskriminační
vyšetření slučitelné s příznaky BSE; údaje získané na
základě tohoto procesu proto nemohou být použity
pro hodnocení citlivosti nebo specifičnosti diskrimi
načních testů,

— zvýšení počtu negativních výsledků během diskrimi
načního vyšetřování ovcí a koz na TSE nemůže
nahradit
statisticky
nedostatečné
údaje
o prováděných testech.

(15)

EFSA potvrdil, že diskriminační testy stanovené
v nařízení (ES) č. 999/2001 jsou použitelnými nástroji,
které naplňují cíl rychlé a reprodukovatelné identifikace
případů TSE, jež mají příznaky slučitelné s původcem
klasické BSE. Vzhledem k neexistenci vědeckých důkazů
souběžné infekce BSE a jiných původců TSE u ovcí a koz
v přirozených podmínkách a vzhledem k tomu, že preva
lence BSE u ovcí, pokud existuje, nebo koz je velmi nízká
a možnost souběžné infekce by proto byla ještě nižší, byl
by počet nezjištěných případů BSE u ovcí a koz velmi
nízký. Přestože diskriminační testy nelze považovat za
ideální, je proto případné považovat je za vhodný nástroj
pro účely cílů eradikace TSE podle nařízení (ES) č.
999/2001.

(16)

Ve svém stanovisku ze dne 25. ledna 2007 (1) EFSA
uvedl odhad pravděpodobné prevalence BSE u ovcí.
Úřad dospěl k závěru, že ve vysoce rizikových zemích
činí míra pravděpodobnosti méně než 0,3 až 0,5 případů
BSE na 10 000 zdravých poražených zvířat. EFSA rovněž
uvedl, že u Evropské unie „lze s 95 % spolehlivostí říci,
že se počet případů rovná nebo je nižší než 4 případy na
jeden milion ovcí; při 99 % úrovni spolehlivosti se tento
počet rovná nebo je menší než 6 případů na jeden
milion. Vzhledem k tomu, že dosud nebyl potvrzen
žádný případ BSE u ovcí, je vysoká pravděpodobnost
nulové prevalence.“ Od zavedení postupu diskriminač
ních testů v roce 2005, jak je stanoveno v příloze
X kapitole C bodě 3.2 písm. c) nařízení (ES) č.
999/2001, bylo provedeno 2 798 diskriminačních testů
u ovcí postižených TSE a 265 diskriminačních testů
u koz postižených TSE a v žádném případě se nepotvr
dila podobnost s BSE.

Pokud jde o diskriminační testy, EFSA potvrdil, že:

— na základě omezených dostupných údajů jsou diskri
minační testy tak, jak jsou prováděny na úrovni
Evropské unie, použitelnými nástroji pro třídění
případů TSE v terénu, jak je uvedeno v příloze
X kapitole C bodu 3.2 písm. c) nařízení (ES) č.
999/2001, a naplňují cíl rychlé a reprodukovatelné
identifikace případů TSE, jež mají příznaky slučitelné
s původcem klasické BSE,

— tyto diskriminační testy nemohou být považovány za
ideální z důvodu současného nedostatečného poznání
přesné biologické rozmanitosti původců TSE u ovcí
a koz a vzájemné reakce původců v případě soubě
žných nákaz.

(14)

Na žádost Komise o objasnění, zda jsou statisticky nedo
statečné údaje o prováděných testech vyváženy zave
deným postupem, který zahrnuje kruhový test s dalšími
metodami molekulárního vyšetření v různých laborato
řích a hodnocení skupinou odborníků, jíž předsedá refe
renční laboratoř Společenství pro přenosné spongiformní
encefalopatie, EFSA vysvětlil, že:

— přes konzistentní výsledky kruhových testů používa
jících vzorky z experimentálních případů BSE u ovcí
existují pochybnosti, pokud jde o jejich provádění
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(1) Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on a request
from the European Commission on the quantitative risk assessment
on the residual BSE risk in sheep meat and meat products (Stano
visko komise pro biologická nebezpečí na žádost Evropské unie
o kvantitativním posouzení rizik s ohledem na zbytkové riziko
BSE ve skopovém mase a masných výrobcích), The EFSA Journal
(2007), 442, s. 1–44.
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(18)
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Při provádění politik Společenství je zajištěna vysoká
úroveň ochrany lidského života a zdraví. Opatření Spole
čenství v oblasti potravin a krmiv se musí zakládat na
řádném posouzení možných rizik pro zdraví lidí a zvířat
a musí s ohledem na stávající vědecké důkazy zachovávat
nebo, je-li to vědecky odůvodněno, zvyšovat úroveň
ochrany zdraví lidí a zvířat. Úplné vyloučení rizika však
není možné považovat za realistický cíl jakéhokoli
rozhodnutí v rámci řízení rizik v otázkách týkajících se
bezpečnosti potravin, kde je nutné pečlivě zvážit náklady
a přínosy opatření snižujících riziko, aby byla zajištěna
přiměřenost opatření. Rozhodnutí o přijatelné míře rizika
je úkolem a odpovědností subjektu odpovědného za
řízení rizika, který musí zohlednit veškeré prvky, které
jsou součástí vědeckého posouzení rizika.
Komise, jakožto subjekt odpovědný za řízení rizika na
úrovni EU, je odpovědná za stanovení přijatelné úrovně
rizika a přijetí opatření, která jsou nejvhodnější pro
zachování vysoké úrovně ochrany veřejného zdraví.
Komise přezkoumala a posoudila nejnovější vědecké
informace, pokud jde o přenosnost TSE na člověka.
Vyhodnotila jakékoli existující riziko jako v současné
době velmi nízké.
Opatření stanovená v příloze VII nařízení (ES) č.
999/2001 by proto měla být znovu posouzena, aby se
zajistilo, že nepředstavují pro členské státy a hospodářské
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subjekty zátěž nepřiměřenou úrovni souvisejícího rizika
a neúměrnou sledovanému cíli.
(20)

Opatření stanovená v příloze VII nařízení (ES) č.
999/2001 by proto měla být pozměněna tak, aby člen
ským státům umožnila upustit od požadavku úplného
nebo částečného utracení stáda v případě detekce případu
TSE u ovcí a koz.

(21)

Nařízení (ES) č. 999/2001 by proto mělo být odpovída
jícím způsobem změněno.

(22)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec
a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Příloha VII nařízení (ES) č. 999/2001 se mění v souladu
s přílohou tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost šedesátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 17. června 2008.
Za Komisi
Androulla VASSILIOU

členka Komise
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PŘÍLOHA
V příloze VII se kapitola A nahrazuje tímto:
„KAPITOLA A
Opatření po potvrzení výskytu TSE
1.

Vyšetřování uvedené v čl. 13 odst. 1 písm. b) musí zjistit:
a) v případě skotu:
— všechny další přežvýkavce v hospodářství zvířete, u něhož byla nákaza potvrzena,
— v případě, kdy byla nákaza potvrzena u samice, její potomky narozené do dvou let před klinickým projevem
nákazy nebo po něm,
— všechna zvířata z kohorty zvířete, u něhož byla nákaza potvrzena,
— možný původ nákazy,
— další zvířata v hospodářství zvířete, u něhož byla nákaza potvrzena, nebo v jiných hospodářstvích, která se
mohla nakazit původcem TSE nebo mohla být vystavena stejnému krmivu či zdroji kontaminace,
— přesun potenciálně kontaminovaného krmiva, jiného materiálu nebo jakýchkoliv jiných prostředků přenosu,
které mohly přenést původce TSE do nebo z dotyčného hospodářství;
b) v případě ovcí a koz:
— všechny přežvýkavce jiné než ovce a kozy v hospodářství zvířete, u něhož byla nákaza potvrzena,
— pokud jsou identifikovatelní, rodiče a v případě samic všechna embrya, vajíčka a poslední potomky samice,
u níž byla nákaza potvrzena,
— všechny další ovce a kozy v hospodářství zvířete, u něhož byla nákaza potvrzena, kromě těch, které jsou
uvedeny ve druhé odrážce,
— možný původ nákazy a určení dalších hospodářství, kde jsou zvířata, embrya nebo vajíčka, která se mohla
nakazit původcem TSE nebo mohla být vystavena stejnému krmivu či zdroji kontaminace,
— přesun potenciálně kontaminovaného krmiva, jiného materiálu nebo jakýchkoliv jiných prostředků přenosu,
které mohly přenést původce TSE do nebo z dotyčného hospodářství.

2.

Opatření stanovená v čl. 13 odst. 1 písm. c) musí obsahovat alespoň:

2.1 V případě potvrzení BSE u skotu usmrcení a úplnou likvidaci skotu zjištěného ve vyšetřování, na které odkazuje
druhá a třetí odrážka bodu 1 písm. a); členský stát se však může rozhodnout:
— neusmrtit a nelikvidovat zvířata z kohorty uvedené v bodu 1 písm. a) třetí odrážce, jestliže byly předloženy
důkazy, že tato zvířata neměla přístup ke stejnému krmivu jako postižené zvíře,
— odložit usmrcení a likvidaci zvířat v kohortě uvedené v bodu 1 písm. a) třetí odrážce do konce jejich produk
tivního života za předpokladu, že to jsou býci nepřetržitě chovaní v inseminační stanici a lze zajistit, že po smrti
budou zcela zlikvidováni.
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2.2 Jestliže je v některém hospodářství v daném členském státě podezření na TSE u ovce nebo kozy, vztahuje se na
všechny ostatní ovce a kozy z tohoto hospodářství úřední omezení přesunů, dokud nejsou k dispozici výsledky
vyšetření. Existují-li důkazy, že hospodářství, kde bylo zvíře přítomno při podezření na TSE, pravděpodobně není
hospodářstvím, kde mohlo být zvíře vystaveno TSE, může příslušný orgán na základě dostupných epizootologických
informací rozhodnout o úředním dohledu nad ostatními hospodářstvími nebo pouze nad hospodářstvím, kde bylo
zvíře vystaveno nákaze.
2.3 V případě potvrzení TSE u ovce nebo kozy:
a) usmrcení a úplnou likvidaci všech zvířat, embryí a vajíček zjištěných při vyšetřování uvedeném v bodě 1 písm. b)
druhé až páté odrážce, pokud nelze vyloučit BSE na základě výsledků kruhového testu provedeného v souladu
s postupem uvedeným v příloze X kapitole C bodu 3.2 písm. c);
b) je-li BSE vyloučena v souladu s postupem uvedeným v příloze X kapitole C bodu 3.2 písm. c), pak podle
rozhodnutí příslušného orgánu:
buď
i) usmrcení a úplnou likvidaci všech zvířat, embryí a vajíček zjištěných při vyšetřování uvedeném v bodě 1 písm.
b) druhé a třetí odrážce. Na hospodářství se použijí podmínky uvedené v bodě 3
nebo
ii) usmrcení a úplnou likvidaci všech zvířat, embryí a vajíček zjištěných při vyšetřování uvedeném v bodě 1 písm.
b) druhé a třetí odrážce, s výjimkou:
— plemenných beranů genotypu ARR/ARR,
— chovných bahnic nesoucích alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ a, jestliže jsou tyto chovné
bahnice v době vyšetřování březí, následně narozených jehňat, jestliže jejich genotyp splňuje požadavky
této odrážky,
— ovcí nesoucích alespoň jednu alelu ARR, které jsou určeny výhradně na porážku,
— jestliže tak rozhodne příslušný orgán, ovcí a koz mladších tří měsíců, které jsou určeny výhradně na
porážku.
Na hospodářství se použijí podmínky uvedené v bodě 3
nebo
iii) členský stát se může rozhodnout neusmrcovat a nelikvidovat zvířata zjištěná při vyšetřování uvedeném
v bodě 1 písm. b) druhé a třetí odrážce, pokud je obtížné nahradit je ovcemi známého genotypu nebo
pokud je výskyt alely ARR u plemene nebo v hospodářství nízký, nebo pokud se dospěje k závěru, že je to
nutné, aby se předešlo příbuzenské plemenitbě, nebo na základě rozumného zvážení všech epizootologických
činitelů. Na hospodářství se použijí podmínky uvedené v bodě 4;
c) odchylně od opatření uvedených v písm. b) a pouze v případě, že případ TSE potvrzený v hospodářství je
případem netypické klusavky, se může členský stát rozhodnout, že použije opatření stanovená v bodě 5;
d) členský stát se může rozhodnout, že:
i) usmrcení a úplnou likvidaci všech zvířat uvedených v písm. b) podbodu i) nahradí porážkou pro lidskou
spotřebu,
ii) usmrcení a úplnou likvidaci zvířat uvedených v písm. b) podbodu ii) nahradí porážkou pro lidskou spotřebu,
pokud:
— jsou daná zvířata poražena na území dotčeného členského státu,
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— všechna zvířata, která jsou starší 18 měsíců nebo která mají více než 2 trvalé řezáky prořezané v dásni
a která jsou poražená pro lidskou spotřebu, jsou vyšetřena na přítomnost TSE v souladu s laboratorními
metodami uvedenými v příloze X kapitole C bodě 3.2 písm. b);
e) u nejvýše 50 ovcí usmrcených a zlikvidovaných nebo poražených pro lidskou spotřebu v souladu s písm. b)
podbody i) a iii) se určuje genotyp prionového proteinu;
f) pokud je výskyt alely ARR u plemene nebo v hospodářství nízký, nebo pokud se dospěje k závěru, že je to nutné,
aby se předešlo příbuzenské plemenitbě, může se členský stát rozhodnout odložit likvidaci zvířat uvedených
v bodě 2.3 písm. b) podbodech i) a ii) až o pět chovných let.
2.4 Jestliže bylo nakažené zvíře přivedeno z jiného hospodářství, může členský stát na základě anamnézy případu
rozhodnout uplatnit eradikační opatření kromě nebo namísto v hospodářství, kde byla nákaza potvrzena, i
v hospodářství původu; v případě půdy používané ke společné pastvě více než jednoho stáda může členský stát
na základě rozumného zvážení všech epizootologických činitelů rozhodnout, že uplatnění těchto opatření omezí na
jediné stádo; tam, kde se v jednom hospodářství chová více než jedno stádo, může členský stát rozhodnout, že
omezí uplatnění opatření na stádo, kde byla TSE potvrzena, za předpokladu, že bylo ověřeno, že stáda byla chována
izolovaně a že šíření nákazy mezi stády přímým nebo nepřímým stykem je nepravděpodobné.
3.

Po uplatnění opatření uvedených v bodě 2.3 písm. a) a písm. b) podbodě i) a ii) v hospodářství:

3.1 Do hospodářství smějí být přivedena jen tato zvířata:
a) samci ovcí genotypu ARR/ARR;
b) samice ovcí nesoucí alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ;
c) kozy za předpokladu, že:
i) v hospodářství nejsou přítomny žádné chovné ovce jiné než ovce s genotypy uvedenými v písmenech a) a b),
ii) po likvidaci chovu bylo provedeno důkladné vyčištění a dezinfekce všech ustájovacích prostor zvířat na
pozemku.
3.2 V hospodářství se smějí používat jen tyto ovčí zárodečné produkty:
a) sperma beranů genotypu ARR/ARR;
b) embrya nesoucí alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ.
3.3 Přesun zvířat směrem z hospodářství podléhá těmto podmínkám:
a) žádná omezení se nevztahují na přesun ovcí ARR/ARR z hospodářství;
b) ovce nesoucí pouze jednu alelu ARR mohou být z hospodářství přesunuty pouze přímo na porážku pro lidskou
spotřebu nebo za účelem likvidace, avšak
— bahnice nesoucí jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ mohou být po uplatnění opatření v souladu s bodem
2.3 písm. b) podbodem ii) nebo bodem 4 přesunuty do jiných hospodářství, na něž se vztahuje omezení,
— na základě rozhodnutí příslušného orgánu mohou být výhradně za účelem výkrmu před porážkou přesunuta
do jediného jiného hospodářství jehňata a kůzlata; hospodářství určení nesmí obsahovat žádné ovce ani kozy
jiné než ty, které jsou vykrmovány před porážkou, a nesmí odesílat živé ovce nebo kozy do jiných hospodář
ství, kromě přesunu na přímou porážku na území dotčeného členského státu;
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c) kozy lze přesunovat, pokud se na hospodářství vztahuje intenzivnější sledování TSE včetně vyšetření všech koz
starších 18 měsíců a:
i) pokud jsou na konci produktivního života poraženy pro lidskou spotřebu nebo
ii) pokud uhynuly nebo byly usmrceny v daném hospodářství a splňují podmínky uvedené v příloze III kapitole
A části II bodě 3;
d) na základě rozhodnutí členského státu mohou být z hospodářství na přímou porážku pro lidskou spotřebu
přesunuta jehňata a kůzlata mladší tří měsíců.
3.4 Omezení uvedená v bodech 3.1, 3.2 a 3.3 platí pro hospodářství po dobu dvou let od:
a) dne dosažení statusu ARR/ARR u všech ovcí v hospodářství nebo
b) posledního dne, kdy byla v prostorech hospodářství chována jakákoli ovce nebo koza, nebo
c) dne, kdy začalo intenzivnější sledování TSE uvedené v bodě 3.3 písm. c) nebo
d) dne, kdy jsou všichni plemenní berani v hospodářství genotypu ARR/ARR a všechny chovné bahnice nesou
alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ, za předpokladu, že během uvedeného dvouletého období mají
testy na TSE u těchto zvířat starších 18 měsíců negativní výsledky:
— roční vzorek ovcí poražených na konci produktivního života pro lidskou spotřebu v souladu s rozsahem
odběru vzorků uvedeným v tabulce v příloze III kapitole A části II bodě 5 a
— všechny ovce uvedené v příloze III kapitole A části II bodě 3, které uhynuly nebo byly usmrceny
v hospodářství.
4.

Po uplatnění opatření uvedených v bodě 2.3 písm. b) podbodě iii) v hospodářství a po dobu dvou chovných let po
zjištění posledního případu TSE:
a) všechny ovce a kozy v hospodářství se označí;
b) všechny ovce a kozy v hospodářství lze přesunovat pouze na území dotčeného členského státu za účelem
porážky pro lidskou spotřebu nebo za účelem likvidace; všechna zvířata starší 18 měsíců poražená pro lidskou
spotřebu se testují na přítomnost TSE v souladu s laboratorními metodami stanovenými v příloze X kapitole
C bodu 3.2 písm. b);
c) příslušný orgán zajistí, aby z hospodářství nebyla odesílána embrya a vajíčka;
d) v hospodářství se smí používat jen sperma samců genotypu ARR/ARR a embrya nesoucí alespoň jednu alelu ARR
a žádnou alelu VRQ;
e) všechny ovce a kozy starší 18 měsíců, které uhynuly nebo byly usmrceny v hospodářství, se vyšetří na TSE;
f) do hospodářství lze přivést pouze samce ovcí genotypu ARR/ARR a samice ovcí z hospodářství, kde nebyly
zjištěny žádné případy TSE, nebo ze stád, která splňují podmínky uvedené v bodě 3.4;
g) do hospodářství lze přivést pouze kozy z hospodářství, kde nebyly zjištěny žádné případy TSE, nebo ze stád,
která splňují podmínky uvedené v bodě 3.4;
h) na všechny ovce a kozy v hospodářství se vztahují omezení společné pastvy stanovená příslušným orgánem na
základě rozumného zvážení všech epizootologických činitelů;
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i) odchylně od písmene b) mohou být na základě rozhodnutí příslušného orgánu a výhradně za účelem výkrmu
před porážkou přesunuta do jiného hospodářství ve stejném členském státě jehňata a kůzlata, pokud hospodářství
určení neobsahuje žádné ovce ani kozy jiné než ty, které jsou vykrmovány před porážkou, a neodesílá živé ovce
nebo kozy do jiných hospodářství, kromě přesunu na přímou porážku na území dotčeného členského státu.
5.

V návaznosti na použití odchylky uvedené v bodě 2.3 písm. c) se použijí tato opatření:
a) usmrcení a úplná likvidace všech zvířat, embryí a vajíček zjištěných při vyšetřování uvedeném v bodě 1 písm. b)
druhé a třetí odrážce. Členské státy mohou rozhodnout, že se určí genotyp prionového proteinu usmrcených
a zlikvidovaných ovcí;
b) nebo, po dobu dvou chovných let po zjištění posledního případu TSE, alespoň tato opatření:
i) všechny ovce a kozy v hospodářství se označí,
ii) na hospodářství se musí alespoň po dva roky vztahovat intenzivnější sledování TSE, včetně vyšetření všech
ovcí a koz, které jsou starší 18 měsíců a poražené pro lidskou spotřebu, a všech ovcí a koz, které jsou starší
18 měsíců a které uhynuly nebo byly usmrceny v hospodářství,
iii) příslušný orgán zajistí, aby se z hospodářství neodesílaly živé ovce a kozy, embrya a vajíčka do ostatních
členských států nebo třetích zemí.

6.

Členské státy, které uplatňují opatření uvedená v bodě 2.3 písm. b) podbodě iii) nebo odchylky uvedené v bodě 2.3
písm. c) a d) oznámí Komisi podmínky a kritéria pro udělení odchylek. Pokud se u stád, pro která se uplatňují
odchylky, zjistí další případy TSE, podmínky pro udělení těchto odchylek se znovu posoudí.“
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 747/2008
ze dne 30. července 2008,
kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 o statistice Společenství
o struktuře a činnosti zahraničních afilací, pokud jde o definice ukazatelů a zavádění NACE (Rev. 2)
(Text s významem pro EHP)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
716/2007 ze dne 20. června 2007 o statistice Společenství
o struktuře a činnosti zahraničních afilací (1), a zejména na čl.
9 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení (ES) č. 716/2007 stanovilo společný rámec pro
systematické
sestavování
statistiky
Společenství
o struktuře a činnosti zahraničních afilací.

(2)

Je nezbytné upravit definice pro charakteristiku proměn
ných výzkumu a vývoje pro společný modul pro vnitřní
statistiku zahraničních afiliací.

(3)

(4)

(5)

Po přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1893/2006, kterým se zavádí statistická klasifikace
ekonomických činností NACE Revize 2 (2), je rovněž
nutné upravit úrovně členění podle činnosti.
Nařízení (ES) č. 716/2007 by proto mělo být odpovída
jícím způsobem změněno.
Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem Výboru pro statistické programy,

Nařízení (ES) č. 716/2007 se mění takto:
1) Oddíl 2 přílohy I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze
I tohoto nařízení.
2) Tabulka úrovní 1 a 2 členění podle činnosti uvedená
v příloze III se nahrazuje tabulkou uvedenou v příloze II
tohoto nařízení.
3) Tabulka úrovně 3 členění podle činnosti uvedená v příloze
III se nahrazuje tabulkou uvedenou v příloze III tohoto naří
zení.
Článek 2
Členské státy použijí přílohu III nařízení (ES) č. 716/2007 ve
znění tohoto nařízení:
— pokud jde o úrovně 1 a 2, s platností od 1. ledna 2010 (pro
sledovaný rok 2010 a následující roky),
— pokud jde o úroveň 3, s platností od 1. ledna 2008 (pro
sledovaný rok 2008 a následující roky).
Článek 3
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské Unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 30. července 2008.
Za Komisi
Joaquín ALMUNIA

člen Komise

(1) Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 17.
(2) Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 295/2008 (Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 13).
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PŘÍLOHA I
„ODDÍL 2
Ukazatele
Shromažďují se tyto ukazatele definované v příloze nařízení Komise (ES) č. 2700/98 ze dne 17. prosince 1998
o definicích ukazatelů pro strukturální statistiku podnikání (1):

Kód

Název:

11 11 0

Počet podniků

12 11 0

Obrat

12 12 0

Hodnota produkce

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

13 11 0

Nákup zboží a služeb celkem

13 12 0

Nákup zboží a služeb určených k prodeji v nezměněném stavu

13 31 0

Osobní náklady

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

16 11 0

Počet pracujících osob

Členské státy shromažďují rovněž tyto ukazatele pro sledovaný rok 2009 a následující roky:

Kód

22 11 0

Název a definice

Celkové vnitropodnikové výdaje na výzkum a vývoj (*)
Výzkum a experimentální vývoj představují systematickou tvůrčí práci zaměřenou na zvýšení úrovně
vědomostí, včetně vědomostí o člověku, kultuře a společnosti, jakož i použití těchto vědomostí pro
nalezení nových možností využití.
Vnitropodnikové výdaje jsou všechny výdaje na výzkum a vývoj prováděný v jednotce, bez ohledu na
zdroj financování.
Výdaje na výzkum a vývoj je nutné odlišit od výdajů na široký okruh příbuzných činností. Do nákladů
na výzkum a vývoj se tudíž nezahrnují:
— výdaje na vzdělávání a odbornou přípravu,
— výdaje na jiné odborné a technologické činnosti (např. informační služby, zkoušení a standardizace,
studie proveditelnosti),
— výdaje na jiné průmyslové činnosti (např. výdaje na průmyslové inovace jinde nespecifikované),
— výdaje na výhradně finanční činnosti (zahrnují se jiné administrativní a jiné nepřímé podpůrné
činnosti).
V závislosti na vnitrostátních právních předpisech se mohou výzkum a vývoj zapisovat do jedné ze tří
položek: v změnách nehmotných aktiv, změnách hmotných aktiv nebo v provozních výdajích.
Pokud vnitrostátní právní předpisy připouštějí jejich částečnou nebo úplnou aktivaci, zařazují se tyto
výdaje do změn nehmotných aktiv zahrnutých v účetních závěrkách pod položkou dlouhodobá aktiva –
nehmotná aktiva – náklady na výzkum a vývoj.
Pokud vnitrostátní předpisy připouštějí jenom částečnou aktivaci nebo nepřipouštějí vůbec žádnou, jsou
běžné výdaje součástí položek suroviny a materiál, ostatní externí náklady, osobní náklady a ostatní provozní
náklady, a investiční výdaje se zahrnují do změn hmotných aktiv, vedených v účetních závěrkách
v položce dlouhodobá aktiva – hmotná aktiva.

(1) Úř. věst. L 344, 18.12.1998, s. 49. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1670/2003 (Úř. věst. L 244, 29.9.2003, s. 74).
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Kód

22 12 0

Název a definice

Počet pracovníků ve výzkumu a vývoji celkem (*)
Výzkum a experimentální vývoj představují systematickou tvůrčí práci zaměřenou na zvýšení úrovně
vědomostí, včetně vědomostí o člověku, kultuře a společnosti, jakož i použití těchto vědomostí pro
nalezení nových možností využití.
Zahrnují se všechny osoby pracující přímo ve výzkumu a vývoji, jakož i pracovní síly zajišťující přímé
služby, jako jsou například manažeři, vedoucí pracovníci a úředníci ve výzkumu a vývoji. Osoby posky
tující nepřímé služby, například zaměstnanci závodních jídelen a bezpečnostní služby, by se měly
vyloučit, třebaže se jejich mzdy a platy zahrnují jako režijní náklady do výdajů.
Pracovníci ve výzkumu a vývoji se musí odlišovat od pracovníků zabývajících se příbuznými činnostmi.
Níže uvedení pracovníci se proto do nákladů na výzkum a vývoj nezahrnují:
— pracovníci, kteří se zabývají odbornou přípravou,
— pracovníci, kteří se zabývají jinými odbornými a technologickými činnostmi (např. informačními
službami, zkoušením a standardizací, studiemi proveditelnosti atd.),
— pracovníci, kteří se zabývají jinými průmyslovými činnostmi (např. průmyslovými inovacemi jinde
nespecifikovanými),
— pracovníci, kteří se zabývají administrativními a jinými nepřímými podpůrnými činnostmi.
Vazba na účetní závěrky
Celkový počet výzkumných a vývojových pracovníků se v účetních závěrkách neuvádí odděleně. Je
součástí počtu pracujících osob, který se zapisuje do komentáře k účetním závěrkám (čl. 43 odst. 8).
Vazba na jiné proměnné
Jde o součást položky počet pracujících osob (16 11 0).

(*) Proměnné 22 11 0 a 22 12 0 se vykazují každý druhý rok. Pokud celkový obrat nebo počet pracujících osob v oddíle NACE Rev. 2
sekce B až F představují v členském státě méně než 1 % celkového výsledku Společenství, nemusejí se pro účely tohoto nařízení
shromažďovat informace nutné pro sestavení statistik týkajících se ukazatelů 22 11 0 a 22 12 0.

Pokud není počet pracujících osob dostupný, doplní se počet zaměstnanců (kód 16 13 0).
Ukazatele ‚celkových vnitropodnikových výdajů na výzkum a vývoj‘ (kód 22 11 0) a ‚počet pracovníků ve výzkumu
a vývoji celkem‘ (kód 22 12 0) je nezbytné vyplnit pouze pro činnosti v sekcích B, C, D, E a F NACE. Do sledovaného
roku 2009 sestaví členské státy tyto ukazatele v souladu s přílohou nařízení Komise (ES) č. 2700/98 ze dne 17. prosince
1998.
Pro sekci K NACE se vyplní pouze počet podniků, obrat (1) a počet pracujících osob (nebo místo toho počet zaměst
nanců).
(1) Pro Oddíl 64 NACE Rev. 2 bude obrat nahrazen hodnotou produkce.“

31.7.2008

31.7.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/23

PŘÍLOHA II
V příloze III nařízení (ES) č. 716/2007 se tabulka úrovní 1 a 2 členění podle činnosti nahrazuje tímto:
„Úrovně 1 a 2 členění podle činnosti pro vnější statistiku o zahraničních afilacích
Úroveň 1

Úroveň 2

NACE Rev. 2

ČINNOST CELKEM

ČINNOST CELKEM

Sekce B až S (vyjma O)

HORNICTVÍ A POV. DOBÝVÁNÍ

HORNICTVÍ A POVRCHOVÉ DOBÝVÁNÍ

Sekce B

Těžba ropy a plynu a podpůrné činnosti
při těžbě

Oddíl 06,09

VÝROBA

Sekce C

Výroba potravinářských výrobků, nápojů
a tabákových výrobků

Oddíl 10, 11, 12

CELKEM textilní a dřevařské činnosti

Oddíl 13, 14, 16, 17, 18

Výroba textilií a oděvů

Oddíl 13, 14

Zpracování dřeva, výroba papíru, tisk
a rozmnožování

Oddíl 16, 17, 18

Celkem ropné, chemické, farmaceutické
výrobky, pryžové a plastové výrobky

Oddíl 19, 20, 21, 22

Výroba koksu a rafinovaných ropných
produktů

Oddíl 19

Výroba chemických látek a chemických
výrobků

Oddíl 20

Výroba pryžových a plastových výrobků

Oddíl 22

Celkem kovové výrobky a výroba strojů
a zařízení

Oddíl 24, 25, 26, 28

Výroba základních kovů a kovodělných
výrobků

Oddíl 24, 25

Výroba
počítačů
a
elektronických
a optických přístrojů a zařízení

Oddíl 26

Stroje a zařízení jinde neuvedené

Oddíl 28

VÝROBA

Ropa, chemické látky, farmaceutické
výrobky, pryžové a plastové výrobky

Počítače a elektronické a optické
přístroje a zařízení

Vozidla, ostatní dopravní prostředky
a zařízení

Celkem
vozidla,
ostatní
prostředky a zařízení
Výroba motorových
a návěsů

vozidel,

dopravní

Oddíl 29, 30

přívěsů

Oddíl 29

Výroba ostatních dopravních prostředků
a zařízení

Oddíl 30

Celkem ostatní zpracovatelský průmysl

Oddíl 15, 23, 27, 31, 32, 33

ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA
A KLIMATIZOVANÝ VZDUCH

DODÁVKA ELEKTŘINY, PLYNU, PÁRY
A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU

Sekce D

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU: ČINNOSTI
SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI
VODAMI, ODPADY A SANACEMI

ZÁSOBOVÁNÍ
VODOU:
ČINNOSTI
SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI,
ODPADY A SANACEMI

Sekce E

Shromažďování, úprava a rozvod vody

Oddíl 36

Činnosti související s odpadními vodami,
odpady, sanace

Oddíl 37, 38, 39

STAVEBNÍ ČINNOST

STAVEBNÍ ČINNOST

Sekce F

SLUŽBY CELKEM

SLUŽBY CELKEM

Sekce G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R,
S
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Úroveň 1

Úroveň 2

VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD
OPRAVY A ÚDRŽBA MOTORO
VÝCH VOZIDEL A MOTOCYKLŮ

VELKOOBCHOD
A
MALOOBCHOD
OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH
VOZIDEL A MOTOCYKLŮ

Sekce G

Velkoobchod a maloobchod; opravy
a údržba motorových vozidel a motocyklů

Oddíl 45

Velkoobchod, kromě s motorovými
vozidly

Oddíl 46

Maloobchod, kromě s motorovými vozidly

Oddíl 47

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Sekce H

CELKEM doprava a skladování

Oddíl 49, 50, 51, 52

Pozemní a potrubní doprava

Oddíl 49

Vodní doprava

Oddíl 50

Letecká doprava

Oddíl 51

Skladování a vedlejší činnosti v dopravě

Oddíl 52

Poštovní a kurýrní činnosti

Oddíl 53

UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ
A POHOSTINSTVÍ

UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ
A POHOSTINSTVÍ

Sekce I

INFORMAČNÍ
A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

INFORMAČNÍ
A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

Sekce J

Produkce filmů, videozáznamů
a televizních programů, umělecké
a ostatní zábavní činnosti

Oddíl 59, 60

Telekomunikační činnosti

Oddíl 61

Ostatní informační činnosti

Oddíl 58, 62, 63

PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

Sekce K

Finanční činnosti kromě pojišťovnictví
a penzijního financování

Oddíl 64

— Činnosti holdingových společností

Skupina 64.2

Pojištění, zajištění a penzijní financování,
kromě povinného sociálního zabezpečení

Oddíl 65

Ostatní finanční činnosti

Oddíl 66

ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ

Sekce L

ODBORNÉ,
ČINNOSTI

Sekce M

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

ODBORNÉ, VĚDECKÉ
A TECHNICKÉ ČINNOSTI

VĚDECKÉ

NACE Rev. 2

A

TECHNICKÉ

Právní a účetnické činnosti

Oddíl 69

— Právní činnosti

Skupina 69,1

— Účetnické a auditorské
daňové poradenství

činnosti;

Skupina 69,2
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Úroveň 1

Úroveň 2

Činnosti vedení
v oblasti řízení

Vědecký výzkum a vývoj

KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ
A REKREAČNÍ ČINNOSTI

L 202/25
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podniků;

poradenství

Oddíl 70

— Činnosti vedení podniků

Skupina 70,1

— Poradenství v oblasti řízení

Skupina 70,2

Architektonické a inženýrské činnosti;
technické zkoušky a analýzy

Oddíl 71

Vědecký výzkum a vývoj

Oddíl 72

Reklama a průzkum trhu

Oddíl 73

— Reklamní činnosti

Skupina 73,1

— Průzkum trhu a veřejného mínění

Skupina 73,2

Ostatní odborné, vědecké a technické
činnosti, veterinární činnosti

Oddíl 74, 75

ADMINISTRATIVNÍ
A PODPŮRNÉ ČINNOSTI

Sekce N

Činnosti v oblasti pronájmu a leasingu

Oddíl 77

Ostatní
činnosti

Oddíl 78, 79, 80, 81, 82

administrativní

a

podpůrné

VZDĚLÁVÁNÍ

Sekce P

ČINNOSTI ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ
PÉČE

Sekce Q

KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ
ČINNOSTI

Sekce R

Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti

Oddíl 90

Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných
kulturních zařízení

Oddíl 91

Sportovní a ostatní rekreační činnosti;
Činnosti heren, kasin a sázkových kance
láří

Oddíl 92, 93

OSTATNÍ ČINNOSTI V OBLASTI SLUŽEB

Sekce S

Činnosti organizací sdružujících osoby za
účelem prosazování společných zájmů

Oddíl 94

Opravy počítačů a výrobků pro osobní
potřebu a převážně pro domácnost, ostatní
osobní služby

Oddíl 95, 96

Není přiřazeno“
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PŘÍLOHA III
V příloze III nařízení (ES) č. 716/2007 se tabulka úrovně 3 členění podle činnosti nahrazuje tímto:
„Úroveň 3 členění podle činnosti pro vnější statistiku o zahraničních afilacích
Úroveň 3 (NACE Rev. 2)

Název

Požadovaná úroveň podrobnosti členění

Podnikatelská ekonomika

Oddíly B až N mimo K

HORNICTVÍ A POVRCHOVÉ DOBÝVÁNÍ

Sekce B

VÝROBA

Sekce C
Všechny oddíly 10 až 33

DODÁVKA ELEKTŘINY, PLYNU, PÁRY
A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU

Sekce D
Oddíl 35

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU: ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ
S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI

Sekce E
Všechny oddíly 36 až 39

STAVEBNÍ ČINNOST

Sekce F
Všechny oddíly 41 až 43
Všechny skupiny 41.1 a 41.2, 42.1 až 42.9, 43.1 až 43.9

VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD OPRAVA MOTORO
VÝCH VOZIDEL A MOTOCYKLŮ

Sekce G
Všechny oddíly 45 až 47
Všechny skupiny 41.1 až 45.1, 46.1 až 46.9, 47.1 až 47.9

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Sekce H
Všechny oddíly 49 až 53
Skupiny 49.1 až 49.5

UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ

Oddíl I
Všechny oddíly 55 až 56
Všechny skupiny 55.1 až 55.9, 56.1 až 56.3

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

Sekce J
Všechny oddíly 58 až 63
Skupiny 58.1, 58.2, 63.1, 63.9

PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

Sekce K
Všechny oddíly 64 až 66

ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ

Sekce L
Oddíl 68

31.7.2008
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Úroveň 3 (NACE Rev. 2)

ODBORNÉ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI

Sekce M
Všechny oddíly 69 až 75

ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI

Sekce N
Všechny oddíly 77 až 82
Skupiny 77.1 až 77.4“

L 202/27

L 202/28

CS

Úřední věstník Evropské unie

31.7.2008

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 748/2008
ze dne 30. července 2008
o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží kódu KN 0206 29 91
(Přepracování)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

(5)

K zajištění účinné správy dovozu masa pocházejícího
z Argentiny je třeba, aby tato země vydávala osvědčení
o pravosti zaručující původ dotyčných produktů; je třeba
stanovit vzory těchto osvědčení a určit podmínky jejich
používání.

(6)

Osvědčení o pravosti musí vydat subjekt v Argentině;
tento orgán musí poskytnout všechny nezbytné záruky
pro zajištění řádného fungování uvedeného režimu.

(7)

K zajištění účinné správy dovozu zmrazených okruží
pocházejících z Argentiny je případně třeba stanovit, že
vydání dovozních licencí musí být mimo jiné podmíněno
ověřením údajů uvedených na osvědčení o pravosti.

(8)

V případě ostatních zemí by kvóta měla být spravována
pouze na základě dovozních licencí Společenství,
přičemž v některých případech odchylně od předpisů
upravujících dotyčnou oblast.

(9)

Členské státy musí poskytovat informace o uvedených
dovozech.

(10)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem
Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských
trhů,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června
1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sesta
veném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (1),
a zejména na čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 996/97 ze dne 3. června 1997
o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených
hovězích okruží kódu KN 0206 29 91 (2) bylo několikrát
podstatně změněno (3). Vzhledem k tomu, že mají být
provedeny další změny, by uvedené nařízení mělo být
v zájmu jasnosti přepracováno.

Na základě seznamu CXL Společenství souhlasilo
s otevřením roční celní kvóty o objemu 1 500 tun pro
zmrazená hovězí okruží kódu KN 0206 29 91; je třeba
tuto kvótu otevřít na víceletém základě pro období 12
měsíců počínaje 1. červencem, a stanovit prováděcí
pravidla.

Nařízení Komise (ES) č. 376/2008 (4) stanoví společná
prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních
licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro
zemědělské produkty; nařízení Komise (ES) č.
382/2008 (5) stanoví prováděcí pravidla k režimu dovoz
ních licencí pro hovězí a telecí maso.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
(4)

Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna
2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě do
vozních celních kvót pro zemědělské produkty, které
podléhají režimu dovozních licencí (6), se uplatňuje na
dovozní licence pro dovozní celní kvótová období počí
naje dnem 1. ledna 2007.

(1) Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.
(2) Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 962/2007 (Úř. věst. L 213, 15.8.2007, s. 6).
(3) Viz příloha VII.
(4) Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3. Nařízení ve znění nařízení (ES) č.
514/2008 (Úř. věst. L 150, 10.6.2008, s. 7).
(5) Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 10. Nařízení ve znění nařízení (ES) č.
514/2008.
(6) Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č.
289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

Článek 1
1.
Dovozní celní kvóta Společenství pro zmrazená hovězí
okruží kódu KN 0206 29 91 se každoročně otevírá pro roční
objem 1 500 tun pro období od 1. července do 30. června
následujícího roku, dále jen „dovozní celní kvótové období“.

Této kvótě náleží pořadové číslo 09.4020.

2.

Valorické clo pro kvótu uvedenou v odstavci 1 činí 4 %.

31.7.2008
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Roční kvóta se rozdělí takto:

a) 700 tun pro zboží pocházející a dovážené z Argentiny;

b) 800 tun pro zboží pocházející a dovážené z ostatních třetích
zemí.

4.

L 202/29

3.
Každé osvědčení o pravosti se opatří jedinečným pořa
dovým číslem, které mu přidělí vydávající subjekt uvedený
v příloze III (dále jen „vydávající subjekt“). Kopie se opatří
stejným pořadovým číslem jako originál.

4.
Originál a jeho kopie se vyplňují buď na psacím stroji
nebo rukou. Pokud se vyplňují rukou, je nutné je vyplnit inkou
stem a hůlkovým písmem.

V rámci této kvóty lze dovážet pouze celá hovězí okruží.

5.
Pro účely tohoto nařízení se „zmrazeným okružím“
rozumí okruží zmrazené při vstupu na celní území Společenství
na vnitřní teplotu nejvýše – 12 °C.

6.
Pokud jde o dovozní režim podle odst. 3 písm. a) tohoto
článku, použijí se ustanovení nařízení (ES) č. 376/2008, kapi
toly III nařízení (ES) č. 1301/2006 a nařízení (ES) č. 382/2008,
nestanoví-li toto nařízení jinak.

Pokud jde o dovozní režim podle odst. 3 písm. b) tohoto
článku, použijí se ustanovení nařízení (ES) č. 376/2008, (ES)
č. 1301/2006 a (ES) č. 382/2008, nestanoví-li toto nařízení
jinak.

Článek 4
1.
Osvědčení o pravosti je platné pouze tehdy, je-li řádně
vyplněno a potvrzeno vydávajícím subjektem v souladu
s pokyny uvedenými v příloze II.

2.
Osvědčení o pravosti se považuje za řádně potvrzené, je-li
zde uvedeno datum a místo vydání a je-li opatřeno razítkem
vydávajícího subjektu a podpisem osoby nebo osob zmocně
ných uvedené osvědčení podepsat.

Razítko může být na originálu osvědčení a jeho kopiích nahra
zeno otištěnou pečetí.

Článek 2
1.

Žádost o licenci a licence samotné obsahují tyto údaje:

Článek 5
1.

Osvědčení o pravosti je platné tři měsíce od data vydání.

a) v kolonce 8 údaj o zemi původu, a pokud jde o dovoz
množství uvedených v čl. 1 odst. 3 písm. a), je třeba
zaškrtnout políčko „ano“;
Osvědčení však nelze předkládat příslušnému vnitrostátnímu
orgánu po 30. červnu následujícím po datu vydání.
b) v kolonce 20 alespoň některý z údajů uvedených v příloze I.

2.
Odchylně od článku 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 382/2008
jsou dovozní licence platné do konce dovozního celního kvóto
vého období.

2.
Originál osvědčení o pravosti vyhotovený v souladu
s články 3, 4 a 6 se spolu s jednou kopií předloží příslušnému
vnitrostátnímu orgánu společně se žádostí o první dovozní
licenci, na kterou se osvědčení o pravosti vztahuje.

Článek 3
1.
Osvědčení o pravosti, které má vydat Argentina, se vyho
toví v jednom originále a alespoň jedné kopii na formuláři,
který odpovídá vzoru uvedenému v příloze II.

Osvědčení o pravosti lze použít pro vydání více než jedné
dovozní licence pro celkové množství nepřevyšující hodnotu
uvedenou na osvědčení. V případech, kdy se pro jedno osvěd
čení vydá více než jedna licence, potvrdí příslušný vnitrostátní
orgán na osvědčení přidělené množství.

Formulář má rozměry přibližně 210 x 297 milimetrů. Papír
musí mít minimální gramáž 40 gramů na metr čtvereční.

2.
Formuláře musí být vytištěny a vyplněny v jednom
z úředních jazyků Společenství a též, je-li to požadováno,
v úředním jazyce Argentiny.

Příslušné vnitrostátní orgány mohou vydat dovozní licence až
poté, co ověří, že všechny údaje uvedené v osvědčení o pravosti
odpovídají údajům, které každý týden dostávají od Komise.
Dovozní licence se vydají neprodleně po tomto ověření.
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3.
Odchylně od odst. 2 třetího pododstavce mohou příslušné
vnitrostátní orgány ve výjimečných případech a na základě
řádně odůvodněných žádostí vydat dovozní licence na základě
příslušných osvědčení o pravosti dříve, než obdrží údaje od
Komise. V takových případech jistota za dovozní licenci činí
50 EUR za 100 kg čisté hmotnosti. Po obdržení údajů týkají
cích se osvědčení nahradí členské státy tuto jistotu částkou 12
EUR za 100 kg čisté hmotnosti.

31.7.2008

Článek 9
1.
Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení
(ES) č. 1301/2006 členské státy oznámí Komisi:

a) nejpozději do 31. srpna po skončení každého dovozního
celního kvótového období množství produktů, včetně množ
ství „žádné“, na něž byly vydány dovozní licence
v předchozím dovozním celním kvótovém období;

Článek 6
1.

Vydávající subjekt:

a) musí být jako takový uznáván Argentinou;

b) se musí zavázat, že provede kontrolu jednotlivých údajů
uváděných v osvědčeních o pravosti;

c) se musí zavázat, že na žádost poskytne Komisi a členským
státům všechny informace umožňující ověřit údaje uvedené
v osvědčeních o pravosti.

2.
Komise může přílohu III upravit, jestliže některý vydávající
subjekt přestane být jako takový uznáván nebo neplní-li některý
ze svých závazků nebo je-li jmenován nový vydávající subjekt.

Článek 7
Pro vznik nároku na dovozní režim uvedený v čl. 1 odst. 3
písm. b) se žádost o licenci, kterou žadatel podal, může vzta
hovat na maximálně 80 tun.

Článek 8
1.
Žádosti o licence uvedené v článku 7 lze podat pouze
během prvních deseti dnů každého dovozního celního kvóto
vého období.

2.
Nejpozději do 16 hodin bruselského času sedmého
pracovního dne po konci období pro podání žádostí oznámí
členské státy Komisi celkové množství, které je pro jednotlivé
země původu předmětem žádostí.

3.
Dovozní licence se vydávají od sedmého dne a nejpozději
šestnáctý pracovní den po konci období pro oznámení podle
odstavce 2.

b) nejpozději do 31. října po skončení každého dovozního
celního kvótového období množství produktů, včetně množ
ství „žádné“, na něž se vztahují nevyužité nebo částečně
využité dovozní licence a jež odpovídají rozdílu mezi množ
stvími zapsanými na zadní straně dovozních licencí
a množstvími, na která byly licence vydány.

2.
Nejpozději do 31. října po skončení každého dovozního
celního kvótového období členské státy oznámí Komisi množ
ství produktů, která byla v předchozím dovozním celním
kvótovém období skutečně propuštěna do volného oběhu.

Počínaje dovozním celním kvótovým obdobím, které začíná
dnem 1. července 2009, však členské státy předloží Komisi
údaje o množstvích produktů propuštěných do volného
oběhu po 1. červenci 2009 v souladu s článkem 4 nařízení
(ES) č. 1301/2006.

3.
Pro účely oznámení podle odstavců 1 a 2 tohoto článku
se množství vyjadřuje jako hmotnost produktu v kilogramech
podle kategorií produktů uvedených v příloze V nařízení (ES) č.
382/2008.

Oznámení týkající se množství produktů, na něž odkazuje čl. 1
odst. 3 písm. a) tohoto nařízení, se učiní v souladu s přílohami
IV, V a VI tohoto nařízení.

Článek 10
Nařízení (ES) č. 996/97 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto
nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze
VIII.

Článek 11
Tato nařízení vstupuje v platnost desátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

31.7.2008
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Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 30. července 2008.
Za Komisi
Mariann FISCHER BOEL

členka Komise
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PŘÍLOHA I
Údaje uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. b)
— bulharsky:

Месести части от диафрагмата (Регламент (ЕО) № 748/2008),

— španělsky:

Músculos del diafragma y delgados [Reglamento (CE) no 748/2008],

— česky:

Okruží a bránice (nařízení (ES) č. 748/2008),

— dánsky:

Mellemgulv (forordning (EF) nr. 748/2008),

— německy:

Saumfleisch (Verordnung (EG) Nr. 748/2008),

— estonsky:

Vahelihase kõõluseline osa (määrus (EÜ) nr 748/2008),

— řecky:

Διάφραγμα [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 748/2008],

— anglicky:

Thin skirt (Regulation (EC) No 748/2008),

— francouzsky:

Hampe [règlement (CE) no 748/2008],

— italsky:

Pezzi detti „hampes“ [regolamento (CE) n. 748/2008],

— lotyšsky:

Liellopu diafragmas plānā daļa (Regula (EK) Nr. 748/2008),

— litevsky:

Plonoji diafragma (Reglamentas (EB) Nr. 748/2008),

— maďarsky:

Sovány dagadó (748/2008/EK rendelet),

— maltsky:

Falda rqiqa (Regolament (KE) Nru 748/2008),

— nizozemsky:

Omloop (Verordening (EG) nr. 748/2008),

— polsky:

Cienka przepona (Rozporządzenie (WE) nr 748/2008),

— portugalsky:

Diafragma [Regulamento (CE) n.o 748/2008],

— rumunsky:

Fleică [Regulamentul (CE) nr. 748/2008],

— slovensky:

Bránica (Nariadenie (ES) č. 748/2008),

— slovinsky:

Vampi (Uredba (ES) št. 748/2008),

— finsky:

Kuveliha (asetus (EY) N:o 748/2008),

— švédsky:

Mellangärde (förordning (EG) nr 748/2008),

31.7.2008
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PŘÍLOHA II
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PŘÍLOHA III
SEZNAM SUBJEKTŮ V ARGENTINĚ, KTERÉ JSOU OPRÁVNĚNY VYDÁVAT OSVĚDČENÍ O PRAVOSTI
Secretaría de Agricultura, Ganadería, PESCA y Alimentos (SAGPyA)
pro okruží pocházející z Argentiny, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 3 písm. a).

PŘÍLOHA IV
Oznámení o (vydaných) dovozních licencích – nařízení (ES) č. 748/2008
Členský stát: ............................................................................................................................................................................................................
Použití článku 9 nařízení (ES) č. 748/2008
Množství produktů, na která byly vydány dovozní licence
Od: ......................................................................................................... do: .........................................................................................................

Pořadové č.

Kategorie produktu (1)

Množství
(hmotnost produktu v kilogramech)

09.4020
(1) Kategorie produktu nebo produktů podle přílohy V nařízení (ES) č. 382/2008.

PŘÍLOHA V
Oznámení o dovozních licencích (nevyužitá množství) – nařízení (ES) č. 748/2008
Členský stát: ............................................................................................................................................................................................................
Použití článku 9 nařízení (ES) č. 748/2008
Množství produktů, na která nebyly dovozní licence využity
Od: ......................................................................................................... do: .........................................................................................................

Pořadové č.

Kategorie produktu (1)

09.4020
(1) Kategorie produktu nebo produktů podle přílohy V nařízení (ES) č. 382/2008.

Nevyužité množství
(hmotnost produktu v kilogramech)

31.7.2008
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PŘÍLOHA VI
Oznámení o množství produktů propuštěných do volného oběhu – nařízení (ES) č. 748/2008
Členský stát: ............................................................................................................................................................................................................
Použití článku 9 nařízení (ES) č. 748/2008
Množství produktů propuštěných do volného oběhu
Od: .......................................................................... do: .......................................................................... (dovozní celní kvótové období).

Pořadové č.

Kategorie produktu (1)

Množství produktů propuštěných do
volného oběhu
(hmotnost produktu v kilogramech)

09.4020
(1) Kategorie produktu nebo produktů podle přílohy V nařízení (ES) č. 382/2008.

PŘÍLOHA VII
Zrušené nařízení a jeho následné změny
Nařízení Komise (ES) č. 996/97
(Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 6).
Nařízení Komise (ES) č. 2048/97
(Úř. věst. L 287, 21.10.1997, s. 10).

Pouze co se týče odkazu na nařízení (ES) č. 996/97
v článku 1

Nařízení Komise (ES) č. 260/98
(Úř. věst. L 25, 31.1.1998, s. 42).

Pouze článek 6

Nařízení Komise (ES) č. 1266/98
(Úř. věst. L 175, 19.6.1998, s. 9).
Nařízení Komise (ES) č. 649/2003
(Úř. věst. L 95, 11.4.2003, s. 13).

Pouze článek 3

Nařízení Komise (ES) č. 1118/2004
(Úř. věst. L 217, 17.6.2004, s. 10).

Pouze článek 3

Nařízení Komise (ES) č. 1965/2006
(Úř. věst. L 408, 30.12.2006, s. 27).

Pouze článek 3 a příloha III

Nařízení Komise (ES) č. 568/2007
(Úř. věst. L 133, 25.5.2007, s. 15).
Nařízení Komise (ES) č. 962/2007
(Úř. věst. L 213, 15.8.2007, s. 6).
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PŘÍLOHA VIII
Srovnávací tabulka
Nařízení (ES) č. 996/97

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 3

Čl. 2 odst. 2

Článek 3 až 8

Článek 3 až 8

—

Článek 9

—

Článek 10

Článek 12

Článek 11

Příloha I

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Příloha III

Příloha I

—

Příloha IV

—

Příloha V

—

Příloha VI

—

Příloha VII

—

Příloha VIII

31.7.2008
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 749/2008
ze dne 30. července 2008,
kterým se mění některá nařízení o dovozních celních kvótách v odvětví hovězího a telecího masa
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

— nařízení Komise (ES) č. 2092/2004 ze dne 8. prosince
2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní
kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího
masa pocházejícího ze Švýcarska (4),

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října
2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů
a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty
(jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména
na čl. 144 odst. 1 uvedeného nařízení ve spojení s článkem 4
uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 11 odst. 1 nařízení Komise (ES) č.
1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví
společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro
zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních
licencí (2), stanoví některá pravidla týkající se oznámení
členských států Komisi. Ustanovení nařízení (ES) č.
1301/2006 se použijí, aniž jsou dotčeny doplňkové
podmínky nebo odchylky, které by mohly být stanoveny
v nařízeních týkajících se dotyčných odvětví.
V nařízeních Komise specifických pro některé kvóty
v odvětví hovězího a telecího masa je vhodné stanovit
podrobnější pravidla o oznámeních týkajících se dovoz
ních licencí v tomto odvětví. Především by za účelem
ujasnění povinností týkajících se lhůty pro oznámení
v souvislosti s množstvími, na která se vztahují dovozní
licence, tyto povinnosti měly být stanoveny pro každou
dotčenou dovozní celní kvótu a je tedy nutné se v tomto
bodě odchýlit od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce
nařízení (ES) č. 1301/2006. Je proto vhodné odpovída
jícím způsobem změnit tato nařízení:

— nařízení Komise (ES) č. 297/2003 ze dne 17. února
2003, kterým se stanoví pravidla pro celní kvóty
hovězího a telecího masa pocházejícího z Chile (3),
(1) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením Komise (ES) č. 510/2008 (Úř. věst. L 149, 7.6.2008,
s. 61).
2
( ) Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č.
289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).
(3) Úř. věst. L 43, 18.2.2003, s. 26. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 332/2008 (Úř. věst. L 102, 12.4.2008, s. 17).

— nařízení Komise (ES) č. 2172/2005 ze dne
23. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí
pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu
o hmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze
Švýcarska stanovenou Dohodou mezi Evropským
společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu
se zemědělskými produkty (5),

— nařízení Komise (ES) č. 529/2007 ze dne 11. května
2007 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro
zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro
produkty kódu KN 0206 29 91 (od 1. července
2007 do 30. června 2008) (6),

— nařízení Komise (ES) č. 545/2007 ze dne 16. května
2007 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz
zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování
(od 1. července 2007 do 30. června 2008) (7),

— nařízení Komise (ES) č. 558/2007 ze dne 23. května
2007 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro
mladý skot samčího pohlaví určený na výkrm (8) a

— nařízení Komise (ES) č. 659/2007 ze dne 14. června
2007 o otevření a správě dovozních celních kvót pro
nejatečné býky, nejatečné krávy a nejatečné jalovice
některých alpských a horských plemen (9).
(4) Úř. věst. L 362, 9.12.2004, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 1965/2006 (Úř. věst. L 408, 30.12.2006, s. 27;
opravené znění v Úř. věst. L 47, 16.2.2007, s. 21).
(5) Úř. věst. L 346, 29.12.2005, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 1965/2006.
(6) Úř. věst. L 123, 12.5.2007, s. 26.
7
( ) Úř. věst. L 129, 17.5.2007, s. 14. Nařízení ve znění nařízení (ES) č.
98/2008 (Úř. věst. L 29, 2.2.2008, s. 5).
(8) Úř. věst. L 132, 24.5.2007, s. 21.
(9) Úř. věst. L 155, 15.6.2007, s. 20.
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Dovozní celní kvóta otevřená nařízením (ES) č.
2092/2004 je spravována na základě dokumentů vyda
ných dotčenou třetí zemí. Je proto nezbytné vyjasnit, že
ustanovení kapitoly III nařízení (ES) č. 1301/2006 by se
mělo uplatňovat na dovozní licence vydané podle naří
zení (ES) č. 2092/2004, aniž jsou dotčeny doplňkové
podmínky stanovené v uvedeném nařízení.

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci
zemědělských trhů,

31.7.2008

podrobnosti o množstvích produktů propuštěných do
volného oběhu ode dne 1. července 2009 v souladu
s článkem 4 nařízení (ES) č. 1301/2006.

3.
Oznámení uvedená v odstavci 1 a v odstavci 2 prvním
pododstavci tohoto článku se podají podle pokynů uvede
ných v přílohách IV, V a VI tohoto nařízení a použijí se
kategorie produktů uvedené v příloze V nařízení Komise (ES)
č. 382/2008 (*).
___________
(*) Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 10.“

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

2) Doplňují se nové přílohy IV, V a VI, jejichž znění je stano
veno v příloze I tohoto nařízení.
Článek 1
Nařízení (ES) č. 297/2003 se mění takto:
Článek 2
Nařízení (ES) č. 2092/2004 se mění takto:
1) Vkládá se nový článek 9a, který zní:

„Článek 9a
1.
Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce naří
zení (ES) č. 1301/2006 členské státy oznámí Komisi:

a) nejpozději dne 31. srpna po konci každého dovozního
celního kvótového období množství produktů, včetně
oznámení
‚bezpředmětné‘,
pro
která
byly
v předcházejícím dovozním celním kvótovém období
vydány dovozní licence;

b) nejpozději dne 31. října po konci každého dovozního
celního kvótového období množství produktů, včetně
oznámení ‚bezpředmětné‘, na něž se vztahují nevyužité
nebo částečně využité dovozní licence a jež odpovídají
rozdílu mezi množstvími zapsanými na zadní straně do
vozních licencí a množstvími, na která byly vydány.

1) Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6
Pokud není v tomto nařízení stanoveno jinak, použijí se
ustanovení nařízení Komise (ES) č. 376/2008 (*), kapitoly
III nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (**) a nařízení Komise
(ES) č. 382/2008 (***).
___________
(*) Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.
(**) Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.
(***) Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 10.“

2) Vkládá se nový článek 7a, který zní:

„Článek 7a
2.
Nejpozději dne 31. října po konci každého dovozního
celního kvótového období členské státy oznámí Komisi
množství produktů, která byla skutečně propuštěna do
volného oběhu během předcházejícího dovozního celního
kvótového období.

Od dovozního celního kvótového období počínajícího dne
1. července 2009 nicméně členské státy předloží Komisi

1.
Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce naří
zení (ES) č. 1301/2006 členské státy oznámí Komisi:

a) nejpozději dne 28. února po konci každého dovozního
celního kvótového období množství produktů, včetně
oznámení
‚bezpředmětné‘,
pro
která
byly
v předcházejícím dovozním celním kvótovém období
vydány dovozní licence;

31.7.2008
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b) nejpozději dne 30. dubna po konci každého dovozního
celního kvótového období množství produktů, včetně
oznámení ‚bezpředmětné‘, na něž se vztahují nevyužité
nebo částečně využité dovozní licence a jež odpovídají
rozdílu mezi množstvími zapsanými na zadní straně do
vozních licencí a množstvími, na která byly vydány.

2.
Nejpozději dne 30. dubna po konci každého dovoz
ního celního kvótového období členské státy oznámí Komisi
množství produktů, která byla skutečně propuštěna do
volného oběhu během předcházejícího dovozního celního
kvótového období.

Od dovozního celního kvótového období počínajícího dne
1. ledna 2009 nicméně členské státy předloží Komisi
podrobnosti o množstvích produktů propuštěných do
volného oběhu ode dne 1. ledna 2009 v souladu
s článkem 4 nařízení (ES) č. 1301/2006.

3.
Oznámení uvedená v odstavci 1 a v odstavci 2 prvním
pododstavci tohoto článku se podají podle pokynů uvede
ných v přílohách IV, V a VI tohoto nařízení a použijí se
kategorie produktů uvedené v příloze V nařízení Komise (ES)
č. 382/2008.“
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2.
Nejpozději dne 30. dubna po konci každého dovozního
celního kvótového období členské státy oznámí Komisi množ
ství produktů, která byla skutečně propuštěna do volného
oběhu během předcházejícího dovozního celního kvótového
období.

Od dovozního celního kvótového období počínajícího dne
1. ledna 2009 nicméně členské státy předloží Komisi podrob
nosti o množstvích produktů propuštěných do volného oběhu
ode dne 1. ledna 2009 v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č.
1301/2006.

3.
V případě oznámení uvedených v odstavci 1 a v odstavci
2 prvním pododstavci tohoto článku se množství vyjádří
v počtu hlav a podle kategorií produktů uvedených v příloze
V nařízení Komise (ES) č. 382/2008 (*).
___________
(*) Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 10.“

Článek 4
V nařízení (ES) č. 529/2007 se vkládá nový článek 8a, který zní:

„Článek 8a
3) Doplňují se nové přílohy IV, V a VI, jejichž znění je stano
veno v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3
V nařízení (ES) č. 2172/2005 se vkládá nový článek 8a, který
zní:

„Článek 8a
1.
Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení
(ES) č. 1301/2006 členské státy oznámí Komisi:

a) nejpozději dne 28. února po konci každého dovozního
celního kvótového období množství produktů, včetně ozná
mení ‚bezpředmětné‘, pro která byly v předcházejícím dovoz
ním celním kvótovém období vydány dovozní licence;

b) nejpozději dne 30. dubna po konci každého dovozního
celního kvótového období množství produktů, včetně ozná
mení ‚bezpředmětné‘, na něž se vztahují nevyužité nebo
částečně využité dovozní licence a jež odpovídají rozdílu
mezi množstvími zapsanými na zadní straně dovozních
licencí a množstvími, na která byly vydány.

1.
Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení
(ES) č. 1301/2006 členské státy oznámí Komisi:

a) nejpozději desátý den každého měsíce množství produktů,
včetně oznámení ‚bezpředmětné‘, pro která byly
v předcházejícím měsíci vydány dovozní licence;

b) nejpozději dne 31. října 2008 množství produktů, včetně
oznámení ‚bezpředmětné‘, na něž se vztahují nevyužité
nebo částečně využité dovozní licence a jež odpovídají
rozdílu mezi množstvími zapsanými na zadní straně dovoz
ních licencí a množstvími, na která byly vydány.

2.
Nejpozději dne 31. října 2008 členské státy oznámí
Komisi množství produktů, která byla skutečně propuštěna do
volného oběhu během předcházejícího dovozního celního
kvótového období.

3.
V případě oznámení uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto
článku se množství vyjádří ve váze produktu v kilogramech
a podle kategorií produktů uvedených v příloze V nařízení
Komise (ES) č. 382/2008 (*).
___________
(*) Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 10.“
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Článek 5
V nařízení (EHS) č. 545/2007 se vkládá nový článek 11a, který
zní:

31.7.2008

mení ‚bezpředmětné‘, na něž se vztahují nevyužité nebo
částečně využité dovozní licence a jež odpovídají rozdílu
mezi množstvími zapsanými na zadní straně dovozních
licencí a množstvími, na která byly vydány.

„Článek 11a
1.
Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení
(ES) č. 1301/2006 členské státy oznámí Komisi:

2.
Nejpozději do dne 31. října po konci každého dovozního
celního kvótového období členské státy oznámí Komisi množ
ství produktů, která byla skutečně propuštěna do volného
oběhu během předcházejícího dovozního celního kvótového
období.

a) nejpozději desátý den každého měsíce množství produktů,
včetně oznámení ‚bezpředmětné‘, pro která byly
v předcházejícím měsíci vydány dovozní licence;

b) nejpozději dne 31. října 2008 množství produktů, včetně
oznámení ‚bezpředmětné‘, na něž se vztahují nevyužité
nebo částečně využité dovozní licence a jež odpovídají
rozdílu mezi množstvími zapsanými na zadní straně dovoz
ních licencí a množstvími, na která byly vydány.

2.
Nejpozději dne 31. října 2008 členské státy oznámí
Komisi množství produktů, která byla skutečně propuštěna do
volného oběhu během předcházejícího dovozního celního
kvótového období.

Od dovozního celního kvótového období počínajícího dne
1. července 2009 nicméně členské státy předloží Komisi
podrobnosti o množstvích produktů propuštěných do volného
oběhu ode dne 1. července 2009 v souladu s článkem 4 naří
zení (ES) č. 1301/2006.

3.
V případě oznámení uvedených v odstavci 1 a v odstavci
2 prvním pododstavci tohoto článku se množství vyjádří
v počtu hlav a podle kategorií produktů uvedených v příloze
V nařízení Komise (ES) č. 382/2008 (*).
___________
(*) Úř. věst. L 115, 29. 4.2008, s. 10.“

3.
V případě oznámení uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto
článku se množství vyjádří ve váze produktu v kilogramech,
podle pořadového čísla a podle kategorií produktů uvedených
v příloze V nařízení Komise (ES) č. 382/2008 (*).
___________
(*) Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 10.“

Článek 6
V nařízení (ES) č. 558/2007 se vkládá nový článek 9a, který zní:

Článek 7
V nařízení (ES) č. 659/2007 se vkládá nový článek 10a, který
zní:

„Článek 10a
1.
Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení
(ES) č. 1301/2006 členské státy oznámí Komisi:

„Článek 9a
1.
Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení
(ES) č. 1301/2006 členské státy oznámí Komisi:

a) nejpozději dne 31. srpna po konci každého dovozního
celního kvótového období množství produktů, včetně ozná
mení ‚bezpředmětné‘, pro která byly v předcházejícím dovoz
ním celním kvótovém období vydány dovozní licence;

b) nejpozději dne 31. října po konci každého dovozního
celního kvótového období množství produktů, včetně ozná

a) nejpozději dne 31. srpna po konci každého dovozního
celního kvótového období množství produktů, včetně ozná
mení ‚bezpředmětné‘, pro která byly v předcházejícím dovoz
ním celním kvótovém období vydány dovozní licence;

b) nejpozději dne 31. října po konci každého dovozního
celního kvótového období množství produktů, včetně ozná
mení ‚bezpředmětné‘, na něž se vztahují nevyužité nebo
částečně využité dovozní licence a jež odpovídají rozdílu
mezi množstvími zapsanými na zadní straně dovozních
licencí a množstvími, na která byly vydány.

31.7.2008
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2.
Nejpozději do dne 31. října po konci každého dovozního
celního kvótového období členské státy oznámí Komisi množ
ství produktů, která byla skutečně propuštěna do volného
oběhu během předcházejícího dovozního celního kvótového
období.

Od dovozního celního kvótového období počínajícího dne
1. července 2009 nicméně členské státy předloží Komisi
podrobnosti o množstvích produktů propuštěných do volného
oběhu ode dne 1. července 2009 v souladu s článkem 4 naří
zení (ES) č. 1301/2006.

L 202/41

3.
V případě oznámení uvedených v odstavci 1 a v odstavci
2 prvním pododstavci tohoto článku, se množství vyjádří
v počtu hlav a podle kategorií produktů uvedených v příloze
V nařízení Komise (ES) č. 382/2008 (*).
___________
(*) Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 10.“
Článek 8
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 30. července 2008.
Za Komisi
Mariann FISCHER BOEL

členka Komise
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PŘÍLOHA I
„PŘÍLOHA IV
Oznámení o dovozních licencích (vydaných) – nařízení (ES) č. 297/2003
Členský stát: ............................................................................................................................................................................................................
Použití článku 9a nařízení (ES) č. 297/2003
Množství produktů, pro které byly vydány dovozní licence
Od: ......................................................................................................... do: .........................................................................................................
Pořadové číslo

Kategorie produktu nebo produktů (1)

Množství
(váha produktu v kilogramech)

09.4181
(1) Kategorie produktu nebo produktů podle přílohy V nařízení (ES) č. 382/2008

PŘÍLOHA V
Oznámení o dovozních licencích (nevyužité množství) – nařízení (ES) č. 297/2003
Členský stát: ............................................................................................................................................................................................................
Použití článku 9a nařízení (ES) č. 297/2003
Množství produktů, pro které nebyly dovozní licence využity
Od: ......................................................................................................... do: .........................................................................................................
Pořadové číslo

Kategorie produktu nebo produktů (1)

Nevyužité množství
(váha produktu v kilogramech)

09.4181
(1) Kategorie produktu nebo produktů podle přílohy V nařízení (ES) č. 382/2008

PŘÍLOHA VI
Oznámení o množstvích produktů propuštěných do volného oběhu – nařízení (ES) č. 297/2003
Členský stát: ............................................................................................................................................................................................................
Použití článku 9a nařízení (ES) č. 297/2003
Množství produktů propuštěných do volného oběhu:
Od: .......................................................................... do: .......................................................................... (dovozní celní kvótové období).
Pořadové číslo

Kategorie produktu nebo produktů (1)

09.4181
(1) Kategorie produktu nebo produktů podle přílohy V nařízení (ES) č. 382/2008“

Množství propuštěné do volného oběhu
(váha produktu v kilogramech)

31.7.2008
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PŘÍLOHA II
„PŘÍLOHA IV
Oznámení o dovozních licencích (vydaných) – nařízení (ES) č. 2092/2004
Členský stát: ............................................................................................................................................................................................................
Použití článku 7a nařízení (ES) č. 2092/2004
Množství produktů, pro které byly vydány dovozní licence
Od: ......................................................................................................... do: .........................................................................................................
Pořadové číslo

Kategorie produktu nebo produktů (1)

Množství
(váha produktu v kilogramech)

09.4202
(1) Kategorie produktu nebo produktů podle přílohy V nařízení (ES) č. 382/2008

PŘÍLOHA V
Oznámení o dovozních licencích (nevyužité množství) – nařízení (ES) č. 2092/2004
Členský stát: ............................................................................................................................................................................................................
Použití článku 7a nařízení (ES) č. 2092/2004
Množství produktů, pro které nebyly dovozní licence využity
Od: ......................................................................................................... do: .........................................................................................................
Pořadové číslo

Kategorie produktu nebo produktů (1)

Nevyužité množství
(váha produktu v kilogramech)

09.4202
(1) Kategorie produktu nebo produktů podle přílohy V nařízení (ES) č. 382/2008

PŘÍLOHA VI
Oznámení o množstvích produktů propuštěných do volného oběhu – nařízení (ES) č. 2092/2004
Členský stát: ............................................................................................................................................................................................................
Použití článku 7a nařízení (ES) č. 2092/2004
Množství produktů propuštěných do volného oběhu:
Od: .......................................................................... do: .......................................................................... (dovozní celní kvótové období).
Pořadové číslo

Kategorie produktu nebo produktů (1)

09.4202
(1) Kategorie produktu nebo produktů podle přílohy V nařízení (ES) č. 382/2008“

Množství propuštěné do volného oběhu
(váha produktu v kilogramech)
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 750/2008
ze dne 30. července 2008,
kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 414/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory Společenství soukromého skladování
některých sýrů v období skladování 2008/2009
nařízení (ES) č. 414/2008 měly zařadit některé rumunské
dlouhozrající sýry, jejichž situaci na trhu lze podpořit
soukromým skladováním, v množství, které může trh
se sýry stabilizovat.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne
22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zeměděl
ských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské
produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),
a zejména na čl. 43 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

V příloze nařízení Komise (ES) č. 414/2008 (2) se stanoví
seznam sýrů způsobilých pro podporu soukromého skla
dování v období skladování 2008/2009.
Orgány Rumunska požádaly v případě některých sýrů
o účast na režimu podpory soukromého skladování
v období skladování 2008/2009.

(4)

Nařízení (ES) č. 414/2008 by proto mělo být odpovída
jícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci
zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Příloha nařízení (ES) č. 414/2008 se nahrazuje zněním přílohy
tohoto nařízení.
Článek 2

(3)

Na základě žádosti Rumunska a vzhledem k současné
situaci na trhu s dlouhozrajícími sýry by se do přílohy

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 30. července 2008.
Za Komisi
Mariann FISCHER BOEL

členka Komise

(1) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením Komise (ES) č. 510/2008 (Úř. věst. L 149, 7.6.2008,
s. 61).
(2) Úř. věst. L 125, 9.5.2008, s. 17.
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PŘÍLOHA
„PŘÍLOHA

Kategorie sýra

Množství
s nárokem na
podporu

Minimální stáří
sýra

16 000 t

Doba uskladnění

Doba vyskladnění

10 dní

Od 1. června 2008 do
30. září 2008

Od 1. října 2008 do
31. března 2009

1 000 t

10 dní

Od 1. června 2008 do
30. září 2008

Od 1. října 2008 do
31. března 2009

900 t

10 dní

Od 1. června 2008 do
30. září 2008

Od 1. října 2008 do
31. března 2009

1 700 t

10 dní

Od 1. června 2008 do
30. září 2008

Od 1. října 2008 do
31. března 2009

1 700 t

10 dní

Od 1. června 2008 do
30. září 2008

Od 1. října 2008 do
31. března 2009

1 700 t

10 dní

Od 1. června 2008 do
30. září 2008

Od 1. října 2008 do
31. března 2009

3 000 t

10 dní

Od 1. června 2008 do
30. září 2008

Od 1. října 2008 do
31. března 2009

200 t

10 dní

Od 1. června 2008 do
30. září 2008

Od 1. října 2008 do
31. března 2009

700 t

10 dní

Od 1. června 2008 do
30. září 2008

Od 1. října 2008 do
31. března 2009

500 t

10 dní

Od 1. června 2008 do
30. září 2008

Od 1. října 2008 do
31. března 2009

300 t

10 dní

Od 1. června 2008 do
30. září 2008

Od 1. října 2008 do
31. března 2009

Pecorino Romano

19 000 t

90 dní
a vyroben po
1. října 2007

Od 1. června 2008 do
31. prosince 2008

Do 31. března 2009

Sýry Kefalotyri a Kasseri vyrobené z ovčího nebo kozího
mléka nebo ze směsi obou

2 500 t

90 dní
a vyroben po
30. listopadu
2007

Od 1. června 2008 do
30. listopadu 2008

Do 31. března 2009

500 t

10 dní

Od 1. srpna 2008 do
30. září 2008

Od 1. října 2008 do
31. března 2009“

Francouzské dlouhozrající sýry:
— chráněné označení původu u druhů Beaufort a Comté
— ‚label rouge‘ u Emmental grand cru
— třída A nebo B u druhů Emmental a Gruyère
Německé dlouhozrající sýry:
‚Markenkäse‘ nebo ‚Klasse fein‘ Emmentaler/Bergkäse
Irské dlouhozrající sýry:
Irish long-keeping cheese:
Emmental, special grade
Rakouské dlouhozrající sýry:
1. Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse
Finské dlouhozrající sýry:
‚I luokka‘
Švédské dlouhozrající sýry:
‚Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé‘
Polské dlouhozrající sýry:
‚Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser Corregio/Bursztyn/
Wielkopolski‘
Slovinské dlouhozrající sýry:
‚Ementalec/Zbrinc‘
Litevské dlouhozrající sýry:
‚Goja/Džiugas‘
Lotyšské dlouhozrající sýry:
‚Rigamond, Ementāles tipa un Ekstra klases siers‘
Maďarské dlouhozrající sýry:
‚Hajdú‘

Rumunské dlouhozrající sýry:
Cașcaval Dobrogea, Cașcaval Rucăr, Cașcaval Dalia, Brânza
Trapist, Brânza Cedar a Emmental
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 751/2008
ze dne 30. července 2008,
kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé ve vodách Norska jižně od 62° severní šířky
plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne
20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybo
lovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména
na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,
s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října
1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou
politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov této populace a její ucho
vávání na palubě, překládku a vykládku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Vyčerpání kvóty
Rybolovná kvóta přidělená na rok 2008 členskému státu uvede
nému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve
zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanove
ného v uvedené příloze.
Článek 2

vzhledem k těmto důvodům:

Zákazy

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 40/2008 ze dne 16. ledna 2008,
kterým se na rok 2008 stanoví rybolovná práva
a související podmínky pro některé populace ryb
a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství
a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících
omezením odlovů (3), stanoví kvóty na rok 2008.

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly
plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné
příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od
data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zakazuje
úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat
na palubě, překládat nebo vykládat.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace
uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny
plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného
ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými,
vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2008.

Článek 3
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 30. července 2008.
Za Komisi
Fokion FOTIADIS

generální ředitel pro rybolov a námořní záležitosti

(1) Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 865/2007 (Úř. věst. L 192, 24.7.2007, s. 1).
(2) Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 1098/2007 (Úř. věst. L 248, 22.9.2007, s. 1).
(3) Úř. věst. L 19, 23.1.2008, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením Komise (ES) č. 697/2008 (Úř. věst. L 195, 24.7.2008,
s. 9).
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PŘÍLOHA

č.

22/T&Q

Členský stát

SWE

Populace

POK/04-N.

Druh

Treska tmavá (Pollachius virens)

Oblast

Vody Norska jižně od 62° severní šířky

Datum

19.6.2008
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SMĚRNICE
SMĚRNICE KOMISE 2008/82/ES
ze dne 30. července 2008,
kterou se mění směrnice 2008/38/ES, pokud jde o krmiva určená pro podporu ledvinové funkce
v případě chronické ledvinové nedostatečnosti
(Text s významem pro EHP)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na směrnici Rady 93/74/EHS ze dne 13. září 1993
o krmivech určených ke zvláštním účelům výživy (1), a zejména
na čl. 6 písm. c) uvedené směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

(3)

(4)

Směrnice Komise 2008/38/ES ze dne 5. března 2008,
kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro
zvláštní účely výživy (2), uvádí jako zvláštní účel výživy
„podporu ledvinové funkce v případě chronické ledvinové
nedostatečnosti“.
Nařízením (ES) č. 163/2008 (3) povolila Komise
přípravek uhličitan lanthanitý oktahydrát jako zoote
chnickou doplňkovou látku pro kočky. Toto povolení
bylo uděleno na základě stanoviska Evropského úřadu
pro bezpečnost potravin ze dne 18. září 2007 (4).
V uvedeném stanovisku úřad zvážil skutečnost, že
doplnění výživy tímto přípravkem má za výsledek
snížení vylučování fosforu močí a zvýšení vylučování
fosforu výkaly v souvislosti se snížením zdánlivé stravi
telnosti fosforu. Dospěl k závěru, že uvedený přípravek
může snížit absorpci fosforu u dospělých koček.
Směrnice 2008/38/ES již zahrnuje krmiva s nízkým
obsahem fosforu v položce „Podpora ledvinové funkce
v případě chronické ledvinové nedostatečnosti“. Stejného
kladného výsledku lze dosáhnout, jestliže je snížena
absorpce fosforu obsaženého v krmivu. Uhličitan lantha
nitý oktahydrát by měl být proto zahrnut do položky
„Podpora ledvinové funkce v případě chronické ledvinové
nedostatečnosti“ v seznamu určených užití v části
B přílohy I směrnice 2008/38/ES.
Směrnice 2008/38/ES by proto měla být odpovídajícím
způsobem změněna.

(1) Úř. věst. L 237, 22.9.1993, s. 23. Směrnice naposledy pozměněná
nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
(2) Úř. věst. L 62, 6.3.2008, s. 9.
(3) Úř. věst. L 50, 23.2.2008, s. 3.
(4) The EFSA Journal (2007) 542, s. 1–15.

(5)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se
stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec
a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1
Příloha I směrnice 2008/38/ES se mění v souladu s přílohou
této směrnice.
Článek 2
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do
20. února 2009. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na
tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
Článek 3
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 4
Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 30. července 2008.
Za Komisi
Androulla VASSILIOU

členka Komise

Nízký
obsah
fosforu
a snížený obsah bílkovin,
avšak vysoké jakosti

„Podpora ledvinové funkce
v případě chronické ledvinové
nedostatečnosti (*)

Dospělé kočky

Psi a kočky

Druh nebo kategorie zvířat

— Obsah esenciálních mast
ných
kyselin
(byly-li
přidány)

— Uhličitan lanthanitý okta
hydrát

— Sodík

— Draslík

— Fosfor

— Vápník

— Zdroj(e) bílkovin

— Obsah esenciálních mast
ných
kyselin
(byly-li
přidány)

— Sodík

— Draslík

— Fosfor

— Vápník

— Zdroj(e) bílkovin

Deklarace v označení

Zpočátku do 6 měsíců (**)

Zpočátku do 6 měsíců (**)

Doporučená doba

V návodu k použití musí být uvedeno: ‚Voda musí být
vždy k dispozici.‘

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
‚Před použitím nebo před prodloužením doby použí
vání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního
lékaře.‘

V návodu k použití musí být uvedeno: ‚Voda musí být
vždy k dispozici.‘

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
‚Před použitím nebo před prodloužením doby použí
vání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního
lékaře.‘

Jiná ustanovení

CS

(*) Výrobce může rovněž doporučit, je-li to vhodné, použití produktu při dočasné ledvinové nedostatečnosti.
(**) Pokud je krmivo doporučeno pro dočasnou ledvinovou nedostatečnost, musí být doporučená doba používání dva až čtyři týdny.“

Snížená absorpce fosforu
formou přidání uhličitanu
lanthanitého oktahydrátu

nebo

Hlavní nutriční charakteristiky

Zvláštní účel výživy

V části B přílohy I směrnice 2008/38/EC se položka zvláštního účelu výživy „Podpora ledvinové funkce v případě chronické ledvinové nedostatečnosti“ nahrazuje tímto:
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II
(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné)

ROZHODNUTÍ

RADA
ROZHODNUTÍ č. 1/2007 RADY PŘIDRUŽENÍ ES-TURECKO
ze dne 25. června 2007,
kterým se mění obchodní koncese pro zpracované zemědělské produkty uvedené v rozhodnutí
Rady přidružení ES-Turecko č. 1/95 o provádění závěrečné etapy celní unie a v rozhodnutí Rady
přidružení ES-Turecko č. 1/97 o režimu pro některé zpracované zemědělské produkty a kterým se
zrušuje rozhodnutí č. 1/97
(2008/625/ES)
RADA PŘIDRUŽENÍ,

(4)

Na ostatní dovozy by se měla nadále uplatňovat stávající
obchodní ustanovení uvedená v rozhodnutí Rady přidru
žení ES-Turecko č. 1/95.

s ohledem na dohodu zakládající přidružení mezi Evropským
hospodářským společenstvím a Tureckem (1) a zejména na čl.
22 odst. 3 uvedené dohody,
ROZHODLA TAKTO:

vzhledem k těmto důvodům:
Článek 1
(1)

Oddíl V kapitoly 1 rozhodnutí Rady přidružení ESTurecko č. 1/95 o provádění závěrečné etapy celní
unie (2) ze dne 22. prosince 1995 stanoví obchodní
režim pro zpracované zemědělské produkty.

(2)

Rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/97
o režimu pro některé zpracované zemědělské
produkty (3) ze dne 29. dubna 1997 stanoví roční
kvóty pro některé produkty.

(3)

V nedávné době byla dojednána nová zlepšení v oblasti
obchodu s cílem prohloubit a rozšířit celní unii
a zkvalitnit hospodářskou konvergenci jako výsledek
rozšíření Společenství dne 1. května 2004. Tato zlepšení
zahrnují koncese ve formě celních kvót s nulovým clem
(zejména pro produkty uvedené v rozhodnutí č. 1/97).
Toto rozhodnutí by proto mělo být zrušeno.

(1) Úř. věst. 217 ze dne 29.12.1964, s. 3687/64.
(2) Úř. věst. L 35, 13.2.1996, s. 1.
(3) Úř. věst. L 126, 17.5.1997, s. 26.

Celní kvóty uvedené v přílohách I a II budou otevřeny od
1. ledna 2007 a od 1. ledna do 31. prosince následujících let
za podmínek uvedených v těchto přílohách.

Článek 2
Oddíl V kapitoly 1 rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č.
1/95 bude nadále uplatňován na dovozy přesahující celní kvóty
s nulovým clem uvedené v přílohách I a II.

Článek 3
Rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/97 se zrušuje.

Článek 4
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem měsíce po
dni přijetí.

31.7.2008
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Použije se ode dne 1. ledna 2007.
V Bruselu dne 25. června 2007.
Za Radu přidružení
předseda
A. GÜL
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PŘÍLOHA I
Celní kvóty s nulovým clem použitelné na dovozy zpracovaných zemědělských produktů z Turecka do EU

Kód KN

Popis produktů

Roční celní kvóty
s nulovým clem
(v tunách čisté
hmotnosti)

(1)

(2)

(3)

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao:

1704 10

–

Žvýkací guma, též obalená cukrem:

––

Obsahující méně než 60 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru
vyjádřeného jako sacharóza)

1704 10 11

–––

Plátková žvýkací guma

1704 10 19

–––

Ostatní

5 000

––

Obsahující 60 % hmotnostních nebo více sacharózy (včetně invertního cukru
vyjádřeného jako sacharóza)

1704 10 91

–––

Plátková žvýkací guma

1704 10 99

–––

Ostatní

1704 90

–

1704 90 30

––

Bílá čokoláda

––

Ostatní:

Ostatní:

1704 90 51

–––

Těsta a pasty, včetně marcipánu, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti
1 kg nebo více

1704 90 55

–––

Zdravotní pastilky a dropsy proti kašli

1704 90 61

–––

Dražé a podobné cukrovinky ve formě dražé

–––

Ostatní:

1704 90 65

––––

Gumovité cukrovinky a želé včetně ovocných past ve formě cukrovinek

1704 90 71

––––

Tvrdé bonbony, též plněné

1704 90 75

––––

Karamely a podobné cukrovinky

––––

Ostatní:

1704 90 81

–––––

Vyrobené kompresí

1704 90 99

–––––

Ostatní

1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao:

1806 10

–

1806 10 20

––

1806 20

–

10 000 (1)

Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:
Obsahující 5 % nebo více, avšak méně než 65 % hmotnostních sacharózy
(včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjád
řené jako sacharóza
Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách nebo tyčích o hmotnosti vyšší než 2 kg
nebo v tekutém nebo pastovitém stavu, ve formě prášku, granulí a podobně,
v nádobách nebo v bezprostředním obalu, o obsahu přesahujícím 2 kg:

5 000 (2)
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(1)

(2)

1806 20 10

––

Obsahující 31 % hmotnostních nebo více kakaového másla nebo obsahující
31 % hmotnostních nebo více kombinace kakaového másla a mléčného tuku

1806 20 30

––

Obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 31 % hmotnostních
kombinace kakaového másla a mléčného tuku

––

Ostatní:

1806 20 50

–––

Obsahující 18 % hmotnostních nebo více kakaového másla

1806 20 70

–––

Čokoládová mléčná drobenka (chocolate milk crumb)

1806 20 80

–––

Čokoládové polevy

1806 20 95

–––

Ostatní

–

(3)

Ostatní, v blocích, tabulkách nebo tyčinkách:

1806 31 00

––

Plněné

1806 32

––

Neplněné

1806 32 10

–––

S přídavkem obilí, ovoce nebo ořechů

1806 32 90

–––

Ostatní

1806 90

–

Ostatní:

––

Čokoláda a čokoládové výrobky:

–––

Čokoládové bonbony (pralinky), též plněné:

1806 90 11

––––

Obsahující alkohol

1806 90 19

––––

Ostatní

–––

Ostatní:

1806 90 31

––––

Plněné

1806 90 39

––––

Neplněné

1806 90 50

––

Cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek cukru, obsahující kakao

1806 90 60

––

Pasty (pomazánky) obsahující kakao

1806 90 70

––

Přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakao

1806 90 90

––

Ostatní

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo
sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnost
ních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté;
potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo
obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném
základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

1901 20 00

–

1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak
upravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus,
též upravený:
–

L 202/53

900

Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného nebo trvanlivého pečiva
čísla 1905

Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené:

20 000
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(1)

(2)

1902 11 00

––

Obsahující vejce

1902 19

––

Ostatní:

1902 19 10

–––

Neobsahující mouku ani krupičku z obyčejné pšenice

1902 19 90

–––

Ostatní

1902 20

–

(3)

Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené:

––

Ostatní:

1902 20 91

–––

Vařené

1902 20 99

–––

Ostatní

1902 30

–

1902 30 10

––

Sušené

1902 30 90

––

Ostatní

1902 40

–

1902 40 10

––

Nepřipravený

1902 40 90

––

Ostatní

1904

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (například pražené kuku
řičné vločky – corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček
nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo
jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

1904 10

–

1904 10 10

––

Z kukuřice

1904 10 30

––

Z rýže

1904 10 90

––

Ostatní

1904 20

–

1904 20 10

––

Přípravky typu „müsli“ z nepražených obilných vloček

––

Ostatní:

Ostatní těstoviny:

Kuskus:

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením:

500

Připravené potraviny získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí
nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo nabobtnalých
obilovin:

1904 20 91

–––

Z kukuřice

1904 20 95

–––

Z rýže

1904 20 99

–––

Ostatní

1904 30 00

–

Pšenice bulgur

1904 90

–

Ostatní:

1904 90 10

––

Rýže

1904 90 80

––

Ostatní

1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné
oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto
v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky:
–

31.7.2008

Sladké sušenky; oplatky a malé oplatky:

100

10 000

2 500

10 000

31.7.2008
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(1)

1905 31

(2)
––

Zcela nebo částečně polévané nebo potažené čokoládou nebo jinými
přípravky obsahujícími kakao

1905 31 11

––––

V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 85 g

1905 31 19

––––

Ostatní

–––

Ostatní:

––––

Obsahující 8 % hmotnostních nebo více mléčných tuků

––––

Ostatní:

1905 31 91

–––––

Dvojité (slepované) sušenky plněné

1905 31 99

–––––

Ostatní

1905 32

––

1905 32 05

–––

S obsahem vody převyšujícím 10 % hmotnostních

–––

Ostatní

Oplatky a malé oplatky:

––––

Zcela nebo částečně polévané nebo potažené čokoládou nebo jinými
přípravky obsahujícími kakao::

1905 32 11

–––––

V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 85 g

1905 32 19

–––––

Ostatní

––––

3 000

Ostatní:

1905 32 91

–––––

Slané, též plněné:

1905 32 99

–––––

Ostatní

1905 40

–

1905 40 10

––

Suchary

1905 40 90

––

Ostatní

1905 90

–

1905 90 10

––

Nekvašený chléb (macesy)

1905 90 20

––

Hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zale
pování, sušené těsto v listech z mouky nebo škrobu a podobné výrobky

––

Ostatní:

Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky:
120

Ostatní:

1905 90 30

–––

Chléb bez přídavku medu, vajec, sýra nebo ovoce, a obsahující v sušině
maximálně 5 % hmotnostních cukrů a maximálně 5 % hmotnostních tuku

1905 90 45

–––

Sušenky

1905 90 55

–––

Výrobky tlačené nebo pěnové, aromatizované nebo solené

–––

Ostatní:

1905 90 60

(3)

Sladké sušenky:

–––

1905 31 30

L 202/55

––––

Slazené

10 000
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(1)

(2)

2105 00

Zmrzlina a podobné výrobky, též s obsahem kakaa:

2105 00 10

–

Neobsahující mléčné tuky nebo obsahující méně než 3 % hmotnostních mléč
ných tuků

–

S obsahem mléčných tuků:

2105 00 91

––

33 % nebo více, avšak méně než 7 % hmotnostních

2105 00 99

––

7 % hmotnostních nebo více

2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

2106 10

–

2106 10 80

––

2106 90

–

2106 90 98

–––

31.7.2008

(3)

3 000 (3)

Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky:
Ostatní

4 000

Ostatní:
Ostatní

(1) Produkty vyloučené z kvót s nulovým clem: 1704 90 99 9080, chalva a lokum (turecké cukrovinky)
(2) Produkty, které jsou vyloučené z kvót s nulovým clem: 1806 20 80 9080, 1806 20 95 9080, 1806 90 90 1980, 1806 90 90 9980
(3) Použití je pozastaveno do doby, než budou vyřešeny problémy týkající se dovozu mléka a mléčných výrobků z Turecka do EU.
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PŘÍLOHA II
Celní kvóty s nulovým clem použitelné na dovozy zpracovaných zemědělských produktů z EU do Turecka

Kód KN

Popis produktů

Roční celní kvóty
s nulovým clem
(v tunách čisté
hmotnosti)

(1)

(2)

(3)

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao:

1704 10

–

Žvýkací guma, též obalená cukrem:

––

Obsahující méně než 60 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru
vyjádřeného jako sacharóza)

1704 10 11

–––

Plátková žvýkací guma

1704 10 19

–––

Ostatní

1 000

––

Obsahující 60 % hmotnostních nebo více sacharózy (včetně invertního cukru
vyjádřeného jako sacharóza)

1704 10 91

–––

Plátková žvýkací guma

1704 10 99

–––

Ostatní

1704 90

–

1704 90 30

–––

Ostatní:

––

Bílá čokoláda

Ostatní:

1704 90 51

–––

Těsta a pasty, včetně marcipánu, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti
1 kg nebo více

1704 90 55

–––

Zdravotní pastilky a dropsy proti kašli

1704 90 61

–––

Dražé a podobné cukrovinky ve formě dražé

–––

Ostatní:

1704 90 65

––––

Gumovité cukrovinky a želé včetně ovocných past ve formě cukrovinek

1704 90 71

––––

Tvrdé bonbony, též plněné

1704 90 75

––––

Karamely a podobné cukrovinky

–––

Ostatní:

1704 90 81

–––––

Vyrobené kompresí

1704 90 99

–––––

Ostatní

1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao:

1806 10

–

1806 10 20

––

1806 10 30

2 500

Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:

––

Obsahující 5 % nebo více, avšak méně než 65 % hmotnostních sacharózy
(včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjád
řené jako sacharóza
Obsahující 5 % nebo více, avšak méně než 65 % hmotnostních sacharózy
(včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjád
řené jako sacharóza

7 000
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(1)

(2)

1806 10 90

––

1806 20

–

1806 20 10

––

Obsahující 31 % hmotnostních nebo více kakaového másla nebo obsahující
31 % hmotnostních nebo více kombinace kakaového másla a mléčného tuku

1806 20 30

––

Obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 31 % hmotnostních
kombinace kakaového másla a mléčného tuku

––

Ostatní:

(3)

Obsahující 80 % hmotnostních nebo více sacharózy (včetně invertního cukru
vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza
Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách nebo tyčích o hmotnosti vyšší než 2 kg
nebo v tekutém nebo pastovitém stavu, ve formě prášku, granulí a podobně,
v nádobách nebo v bezprostředním obalu, o obsahu přesahujícím 2 kg:

1806 20 50

–––

Obsahující 18 % hmotnostních nebo více kakaového másla

1806 20 70

–––

Čokoládová mléčná drobenka (chocolate milk crumb)

1806 20 80

–––

Čokoládové polevy

1806 20 95

–––

Ostatní

–

31.7.2008

Ostatní, v blocích, tabulkách nebo tyčinkách:

1806 31 00

––

Plněné

1806 32

––

Neplněné

1806 32 10

–––

S přídavkem obilí, ovoce nebo ořechů

1806 32 90

–––

Ostatní

1806 90

–

Ostatní:

––

Čokoláda a čokoládové výrobky:

–––

Čokoládové bonbony (pralinky), též plněné:

1806 90 11

––––

Obsahující alkohol

1806 90 19

––––

Ostatní

–––

Ostatní:

1806 90 31

––––

Plněné

1806 90 39

––––

Neplněné

1806 90 50

––

Cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek cukru, obsahující kakao

1806 90 60

––

Pasty (pomazánky) obsahující kakao

1806 90 70

––

Přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakao

1806 90 90

––

Ostatní

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo
sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnost
ních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté;
potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo
obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném
základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

1901 10 00

–

Přípravky pro dětskou výživu v balení pro drobný prodej

1901 20

–

Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného nebo trvanlivého pečiva
čísla 1905

500

300
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(1)

1901 90

(2)
–

L 202/59

(3)

Ostatní:

––

Sladový výtažek:

1901 90 11

–––

Obsahující 90 % hmotnostních nebo více suchého výtažku

1901 90 19

–––

Ostatní

2 000
––

Ostatní:

1901 90 99

–––

1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak
upravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus,
též upravený:
–

Ostatní

Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené:

1902 11 00

––

Obsahující vejce

1902 19

––

Ostatní:

1902 19 10

–––

Neobsahující mouku ani krupičku z obyčejné pšenice

1902 19 90

–––

Ostatní

1902 20

–

Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené:

––

Ostatní:

1902 20 91

–––

Vařené

1902 20 99

–––

Ostatní

1902 30

–

1902 30 10

––

Sušené

1902 30 90

––

Ostatní

1902 40

–

Kuskus:

1902 40 10

––

Nepřipravený

1902 40 90

––

Ostatní

1904

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (například pražené kuku
řičné vločky – corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček
nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo
jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

1904 10

–

1904 10 10

––

1904 10 30

––

Z rýže

1904 10 90

––

Ostatní

1904 20

–

1904 20 10

––

Přípravky typu „müsli“ z nepražených obilných vloček

––

Ostatní:

1904 20 91

20 000

Ostatní těstoviny:

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením:

5 000

Z kukuřice

Připravené potraviny získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí
nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo nabobtnalých
obilovin:

–––

Z kukuřice

500
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(1)

(2)

1904 20 95

–––

Z rýže

1904 20 99

–––

Ostatní

1904 90

–

1904 90 10

––

Rýže

1904 90 80

––

Ostatní

1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné
oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto
v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky:
–

1905 31

(3)

Ostatní:
300

Sladké sušenky; oplatky a malé oplatky:

––

Sladké sušenky:

–––

Zcela nebo částečně polévané nebo potažené čokoládou nebo jinými
přípravky obsahujícími kakao:

1905 31 11

––––

V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 85 g

1905 31 19

––––

Ostatní

–––

1905 31 30

31.7.2008

1 000

Ostatní:

––––

Obsahující 8 % hmotnostních nebo více mléčných tuků

––––

Ostatní:

1905 31 91

–––––

Dvojité (slepované) sušenky plněné

1905 31 99

–––––

Ostatní

1905 32

––

1905 32 05

–––

S obsahem vody převyšujícím 10 % hmotnostních

–––

Ostatní

Oplatky a malé oplatky:

––––

Zcela nebo částečně polévané nebo potažené čokoládou nebo jinými
přípravky obsahujícími kakao:

1905 32 11

–––––

V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 85 g

1905 32 19

–––––

Ostatní

––––

600

Ostatní:

1905 32 91

–––––

Slané, též plněné:

1905 32 99

–––––

Ostatní

1905 40

–

1905 40 10

––

Suchary

1905 40 90

––

Ostatní

1905 90

–

1905 90 10

––

Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky:
200

Ostatní:
1 500
Nekvašený chléb (macesy)
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(1)

1905 90 20

(2)
––

Hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zale
pování, sušené těsto v listech z mouky nebo škrobu a podobné výrobky

––

Ostatní:

1905 90 30

–––

Chléb bez přídavku medu, vajec, sýra nebo ovoce, a obsahující v sušině
maximálně 5 % hmotnostních cukrů a maximálně 5 % hmotnostních tuku

1905 90 45

–––

Sušenky

1905 90 55

–––

Výrobky tlačené nebo pěnové, aromatizované nebo solené

–––

Ostatní:

1905 90 60

––––

Slazené

1905 90 90

––––

Ostatní

2105 00

Zmrzlina a podobné výrobky, též s obsahem kakaa:

2105 00 10

–

Neobsahující mléčné tuky nebo obsahující méně než 3 % hmotnostních mléč
ných tuků

–

S obsahem mléčných tuků:

2105 00 91

––

3 % nebo více, avšak méně než 7 % hmotnostních

2105 00 99

––

7 % hmotnostních nebo více

2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

2106 10

–

2106 10 80

––

2106 90

–

2106 90 98

–––

L 202/61

(3)

3 000 (1)

Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky:
Ostatní

4 000

Ostatní:
Ostatní

(1) Použití je pozastaveno do doby, než budou vyřešeny problémy týkající se dovozu mléka a mléčných výrobků z Turecka do EU.
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KOMISE
ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 30. dubna 2008
Státní podpora C 40/06 (ex NN 96/05)
Režimy podpory ve formě půjček prováděné Spojeným královstvím
(oznámeno pod číslem K(2008) 1612)
(Pouze anglické znění je závazné)
(Text s významem pro EHP)

(2008/626/ES)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

(2)

Dopisem ze dne 13. září 2006 informovala Komise
Spojené království o rozhodnutí zahájit v souvislosti
s podporou řízení stanovené v čl. 88 odst. 2 Smlouvy
o ES. Spojené království předložilo své připomínky k této
podpoře dopisem ze dne 16. října 2006. Na základě
žádostí Komise ze dne 31. ledna 2007 a 5. února
2008 byly dopisy ze dne 4. září 2007 a 27. února
2008 poskytnuty další informace.

(3)

Rozhodnutí Komise o zahájení řízení bylo zveřejněno
v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. listopadu
2006 (3). Komise vyzvala všechny zúčastněné strany,
aby předložily své připomínky k případu. Komise
neobdržela žádné připomínky zúčastněných stran.

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na čl. 88 odst. 2 první pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru,
a zejména na čl. 62 odst. 1 písm. a) této dohody,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března
1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93
Smlouvy o ES (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 a 3 tohoto naří
zení,

s ohledem na výzvu k podání připomínek podle výše uvedených
ustanovení určenou zúčastněným třetím stranám (2),
II. PODROBNÝ POPIS

vzhledem k těmto důvodům:

(4)

Rada Shetlandských ostrovů poskytla platby odvětví
rybolovu v rozsahu působnosti dvou obecných podpůr
ných opatření nazvaných Podpora pro odvětví lovu
a zpracování ryb a Podpora pro odvětví chovu ryb,
která ve skutečnosti spočívala v několika různých typech
režimů podpory. Mezi těmito režimy byly tzv. režimy
podpory ve formě půjček (dále jen „režim“).

(5)

Podpora byla poskytnuta chovatelům lososů v podobě
podpory ve formě půjček, jež poskytlo Sdružení chova
telů ryb, a zpracovatelům ryb byla poskytnuta v podobě
podpory ve formě půjček, jež poskytlo Sdružení zpraco
vatelů ryb.

I. POSTUP
(1)

Dopisem ze dne 15. června 2004 byla Komise informo
vána občanem Spojeného království o podpoře poskyt
nuté odvětví rybolovu Radou Shetlandských ostrovů,
orgánem veřejné správy na Shetlandských ostrovech ve
Spojeném království, která se týkala možné protiprávní
státní podpory. Komise požádala Spojené království
o informace o této podpoře dopisy ze dne 24. srpna
2004, 4. února 2005, 11. května 2005 a 16. prosince
2005. Spojené království poskytlo Komisi další informace
dopisy ze dne 10. prosince 2004, 6. dubna 2005, 8. září
2005 a 31. ledna 2006.

(1) Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).
(2) Úř. věst. C 292, 1.12.2006, s. 6.

(3) Úř. věst. C 292, 1.12.2006, s. 6.

31.7.2008
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Podpora ve formě půjčky pro chov lososů
(6)

Podpora ve formě půjčky pro chov lososů byla zřízena
v roce 2000 za účelem poskytnutí půjček provozního
kapitálu jednotlivým hospodářstvím zabývajícím se
chovem lososů na chov ryb do lovné velikosti. Půjčky
poskytnuté v rámci režimu se pohybují v rozmezí od
87 000 GBP do 250 000 GBP a představují maximálně
75 % nákladů na nákup dvouletých (mladých) lososů.
Celková výše poskytnutých půjček činí 3 477 130 GBP.

(7)

Půjčky byly poskytnuty společnostem, které prokázaly
životaschopnost vypracováním přijatelného podnikatel
ského plánu a finančního výhledu na období alespoň
tří let. Na půjčky se vztahovaly úrokové sazby, které
všeobecně odpovídají základní sazbě platné ve Spojeném
království navýšené o 2 %. V zájmu zajištění úvěru byla
půjčka poskytnuta za podmínky, že věřitel „si vyhrazuje
právo“ na dvouleté lososy, což půjčku zajistilo na základě
prodejní hodnoty dospělých ryb.

(10)

L 202/63

Co se týče slučitelnosti půjček jakožto státní podpory
s pokyny pro posuzování státní podpory v oblasti rybo
lovu a akvakultury použitelnými v době poskytnutí
podpory, měla Komise pochybnosti, že půjčky lze pova
žovat za komerční půjčky, a proto je považovala za
státní podporu. Co se týče slučitelnosti půjček se
společným trhem, měla Komise navíc pochybnosti, zda
se lze na základě dostupných informací domnívat, že
půjčky vyhovují podmínkám příslušných pokynů pro
posuzování státní podpory v oblasti rybolovu
a akvakultury použitelných v době poskytnutí podpory.

III. PŘIPOMÍNKY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ
(11)

Ve svých dopisech ze dne 16. října 2006, 4. září 2007
a 27. února 2008 Spojené království poskytlo další infor
mace o půjčkách poskytnutých v rámci režimů.

(12)

Spojené království uvedlo, že půjčky byly poskytnuty za
okolností přijatelných pro běžného soukromého věřitele,
a že tedy nepředstavují státní podporu ve smyslu čl. 87
odst. 1 Smlouvy.

(13)

V této souvislosti Spojené království poskytlo popis
úrokové politiky použité na poskytování půjček. Úroková
sazba byla stanovena odkazem na dosažení výnosu
z kapitálu v souladu se základní sazbou v ES (Spojeném
království) a na základě posouzení rizika. To vedlo
k úrokové politice s indikativními úrokovými sazbami
u základní sazby ve Spojeném království navýšené
o 2 % u půjček s nízkým rizikem, základní ve Spojeném
království navýšené o 3 % u půjček se středním rizikem
a základní sazby ve Spojeném království navýšené o 4 %
u půjček s vysokým rizikem. Spojené království mělo za
to, že tato politika je v souladu se zásadou investora
v tržním hospodářství.

Režim půjčky na zpracování ryb
(8)

V rámci režimu půjček na zpracování ryb bylo v období
1996 až 2002 poskytnuto pět půjček. Půjčky se pohy
bovaly v rozmezí od 73 000 GBP do 200 000 GBP
v celkové výši 698 300 GBP. Půjčky byly poskytnuty
společnostem, které se v průběhu období půjčky zavázaly
předkládat odborně auditované účty, pracovat podle
příslušných vnitrostátních norem a norem Společenství
o hygieně, zdraví a bezpečnosti a být členem Sdružení
zpracovatelů ryb na Shetlandských ostrovech.

Důvody pro zahájení řízení
(9)

Komise se domnívala, že z dostupných informací nelze
zjistit, zda jsou půjčky v rámci režimů poskytovány za
podmínek přijatelných pro běžné soukromé věřitele na
trhu. Jelikož bylo zřejmé, že půjčky byly poskytnuty za
příznivějších okolností nebo s příznivějšími podmínkami,
než by bylo přijatelné pro běžného soukromého věřitele,
byla příjemcům zjevně poskytnuta výhoda, kterou by za
běžných hospodářských okolností nezískali. Jelikož se
navíc mělo za to, že dotčené společnosti přímo konkurují
jiným společnostem v odvětví rybolovu, jevily se půjčky
jako státní podpora ve smyslu článku 87 Smlouvy o ES.

Podpora ve formě půjčky pro chov lososů
(14)

Co se týče půjček poskytnutých chovatelům lososů
v rámci podpory ve formě půjčky pro chov lososů,
bylo v období od září 2000 do ledna 2003 poskytnuto
15 půjček. Podmínky a úrokové sazby půjček se lišily
takto:
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Datum

Částka v GBP

Půjčka v %
z celkového
projektu

Splatnost půjčky

Johnson Seawell Ltd

06-2000

250 000

24

20 měsíců

8,0

North Atlantic Salmon Ltd

06-2000

211 500

71,8

2 roky

8,0

Hoove Salmon Ltd

06-2000

87 000

51,1

21 měsíců

8,0

Dury Salmon Ltd

06-2000

250 000

64,3

2 roky

8,0

Hoganess Salmon Ltd

09-2000

213 000

72

2 roky

8,0

North Isles Seafood Ltd

08-2000

250 000

74,7

2 roky

8,0

Bressay Salmon Ltd

06-2000

156 300

74,9

2 roky

8,0

Wester Sound Salmon Ltd

10-2000

250 000

56,8

2 roky

8,0

Scord Salmon (Shetland) Ltd

02-2001

107 100

72,6

2 roky

7,5

Hoove Salmon Ltd

07-2001

226 481

73,2

2 roky

7,5

Skerries Salmon Ltd

07-2001

249 750

75,7

2 roky

7,5

Unst Salmon Ltd

08-2001

250 000

28,9

2 roky

7,5

SSG Seafoods Ltd

04-2002

250 000

30,2

2 roky

6,5

Cro Lax Ltd

05-2002

250 000

49,6

2 roky

6,5

Aqua Farm Ltd

09-2002

250 000

34,8

15 měsíců

6,5

Příjemce

Úroková sazba
v %

(15)

Spojené království uvedlo, že většina těchto půjček byla poskytnuta se základní sazbou Bank of
England navýšenou o 2 %, někdy o 3 %. Podmínky splácení byly určeny tak, aby odrážely růstový
cyklus dvouletých lososů. Lhůta obvykla trvala přibližně 2 roky, přičemž úrok se platil měsíčně
a kapitál se splatil po uplynutí období půjčky, což nastalo v období lovu. Poměr půjčky
k hodnotě se pohyboval v rozmezí od 24 % do 75 %.

(16)

V zájmu zajištění úvěrů byly půjčky poskytnuty za podmínky, že věřitel „si vyhrazuje právo“ na
dvouleté lososy, což půjčky zajistilo na základě prodejní hodnoty dospělých ryb. Spojené království
tvrdilo, že na běžném trhu by se předpokládalo, že se hodnota dvouletých lososů v období růstu
zvýší, a proto se v tomtéž období zlepší poměr půjčky k hodnotě. Kromě toho existovala jistota za
poskytnuté půjčky v podobě pohyblivého zatížení („floating charges“), které poskytovalo jistotu nejen
prostřednictvím hodnoty ryb, ale také prostřednictvím veškerého movitého majetku společnosti,
například sádek na ryby, licencí atd.

(17)

Spojené království nakonec poskytlo údaje o podnicích, kterým byly půjčky poskytnuty, o jejich
upsaném kapitálu, o procentu ušlého kapitálu v době investic a v období 12 měsíců před investicemi,
informace dokazující, že žádný podnik nebyl v době poskytnutí grantu předmětem insolvenčního
řízení, a informace o finančních výhledech předložených podniky, které prokazovaly jejich finanční
životaschopnost v době podání žádosti, i informace o zvláštních jistotách a o mechanismech klasi
fikace každé půjčky.
Režim půjčky na zpracování ryb

(18)

Půjčky zpracovatelům ryb v rámci režimu půjčky na zpracování ryb byly poskytnuty takto:

31.7.2008
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Datum

Výše půjčky
(v GBP)

Půjčka v %
z celkového
projektu

Splatnost půjčky

Úroková sazba
v %

Lerwick Fish Traders Ltd

05-1996

200 000

24,4

10 let

7,75

Shetland Seafood Specialities Ltd

10-1996

73 000

39,2

10 let

9,0

Whalsay Fish Processing Ltd

08-1997

173 000

36,6

10 let

8,0

D Watt (Shetland) Ltd

12-1998

110 000

21,6

10 let

8,0/5,0 (1)

D Watt (Shetland) Ltd

05-2002

142 002

39,1

7 let

6,5

Příjemce

(1) Příjemci této půjčky byl poskytnut grant v podobě úrokové úlevy ve výši 20 000 GBP, což dotčenému podniku umožnilo platit
úrokovou sazbu pouze ve výši 5 %.

(19)

Spojené království uvedlo, že všechny půjčky s výjimkou
jedné byly poskytnuty s úrokovými sazbami, které převy
šovaly základní sazbu Bank of England i referenční sazbu
v ES (Spojeném království), a že půjčky byly obvykle na
vybavení a obecně se splatností 10 let; mělo se za to, že
lhůty jsou v souladu se lhůtami, které by nabídl běžný
komerční věřitel; dále Spojené království uvedlo, že ve
všech případech poměr půjčky k hodnotě nepřesahoval
40 %. Půjčky podléhaly jistotám v podobě standardního
zajištění a pohyblivého zatížení.

(20)

Spojené království poskytlo údaje o podnicích, kterým
byly půjčky poskytnuty, o jejich upsaném kapitálu,
o procentu ušlého kapitálu v době investic a v období
12 měsíců před investicemi, informace dokazující, že
žádný podnik nebyl v době poskytnutí grantu před
mětem insolvenčního řízení, a informace o finančních
výhledech předložených podniky, které prokazovaly
jejich finanční životaschopnost v době podání žádosti,
i informace o zvláštních jistotách a o mechanismech
klasifikace každé půjčky.

(21)

Pokud jde o půjčku poskytnutou společnosti D Watt
(Shetland) Ltd v roce 1998, Spojené království uvedlo,
že ačkoliv původní úroková míra u této půjčky činila
8 %, byla snížena na 5 % prostřednictvím grantu
v podobě snížení úroků ve výši 20 000 GBP, které věři
teli přímo zaplatila Rada Shetlandských ostrovů. Spojené
království uvedlo, že tato část grantu mohla být vypla
cena přímo vypůjčovateli, jelikož vypůjčovatel byl způso
bilý pro získání podpory. Z důvodu zjednodušení byl
však grant vyplacen věřiteli a byl snížen úrok z půjčky.

vrácení podpory poskytnuté před 3. červnem 2003,
protože by to bylo v rozporu se zásadou ochrany opráv
něných očekávání. V této souvislosti Spojené království
odkázalo na rozhodnutí Komise 2003/612/ES ze dne
3. června 2003 o úvěrech na nákup rybolovných kvót
na Shetlandských ostrovech (Spojené království) (1) i na
rozhodnutí Komise 2006/226/ES ze dne 7. prosince
2005 Investice společnosti Shetland Leasing and Property
Developments Ltd. na Shetlandských ostrovech (Spojené
království) (2) a uvedlo, že do 3. června 2003 Rada
Shetlandských ostrovů oprávněně považovala použité
finanční prostředky za soukromé, nikoliv za veřejné.

IV. HODNOCENÍ
(24)

Nejprve je třeba stanovit, jestli lze opatření považovat za
státní podporu, a pokud ano, zda je podpora slučitelná se
společným trhem.

Existence státní podpory
(25)

Ustanovení čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES stanoví, že
„podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze
státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit
hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky
nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod
mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem,
nestanoví-li tato smlouva jinak“.

(26)

Podle ustálené judikatury (3) může poskytnutí půjčky
firmě státem nebo státem kontrolovanými subjekty
uvedenou firmu zvýhodnit ve smyslu čl. 87 odst. 1
Smlouvy o ES, jestliže jsou vypůjčovateli poskytnuty
podmínky, které jsou příznivější než podmínky, jež by
získal na kapitálovém trhu.

(27)

Vhodným způsobem, jak stanovit, zda je půjčka státní
podporou, je použít kritérium určení, v jaké míře by
byl podnik schopen získat dotyčné částky na soukro
mých kapitálových trzích za podobných podmínek.

Slučitelnost a navrácení
(22)

Spojené království uvedlo, že pokud by Komise považo
vala půjčky za nekomerční, jsou slučitelné s příslušnými
pravidly státní podpory.

(23)

Spojené království zastává názor, že jestliže Komise
přijme záporné rozhodnutí, nemělo by být požadováno

(1) Úř. věst. L 211, 21.8.2003, s. 63.
(2) Úř. věst. L 81, 18.3.2006, s. 36.
(3) Věc C-142/87 Belgie v Komise, Sb. rozh. 1986, s. 231.
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(28)

Významnými faktory pro posouzení půjčky v porovnání se soukromými kapitálovými trhy je
zejména trvání a výše půjčky, riziko prodlení ze strany vypůjčovatele, úroková sazba, povaha poskyt
nuté jistoty a mechanismus klasifikace.

(29)

Co se týče úrokové sazby u těchto půjček, je tržní sazbou, která má být použita jako referenční bod,
referenční sazba stanovená Komisí v souladu se sdělením Komise o revizi metody stanovování
referenčních a diskontních sazeb (1). Takto určená referenční sazba je minimální sazba, kterou lze
ve zvláštních rizikových situacích zvýšit (například pokud má podnik potíže nebo pokud není
poskytnuta jistota běžně požadovaná bankami). V těchto případech může přirážka činit 400 bazic
kých bodů nebo víc, pokud by žádná soukromá banka nesouhlasila s poskytnutím příslušné půjčky.

(30)

Níže uvedená tabulka porovnává úrokové sazby použité v rámci režimů s referenční sazbou Spole
čenství platnou v době poskytnutí.
Příjemce

Datum

Použitá úroková sazba v % Referenční sazba v EU v %

Režim půjčky na zpracování ryb
Lerwick Fish Traders Ltd

05-1996

7,75

11,18

Shetland Seafood Specialities Ltd

10-1996

9,0

10,26

Whalsay Fish Processing Ltd

08-1997

8,0

8,15

D Watt (Shetland) Ltd

12-1998

8,0/5,0 (1)

7,77

D Watt (Shetland) Ltd

05-2002

6,5

6,01

Podpora ve formě půjčky pro chov lososů
Johnson Seawell Ltd

06-2000

8,0

7,64

North Atlantic Salmon Ltd

06-2000

8,0

7,64

Hoove Salmon Ltd

06-2000

8,0

7,64

Dury Salmon Ltd

06-2000

8,0

7,64

Hoganess Salmon Ltd

09-2000

8,0

7,64

North Isles Seafood Ltd

08-2000

8,0

7,64

Bressay Salmon Ltd

06-2000

8,0

7,06

Wester Sound Salmon Ltd

10-2000

8,0

7,06

Scord Salmon (Shetland) Ltd

02-2001

7,5

7,06

Hoove Salmon Ltd

07-2001

7,5

7,06

Skerries Salmon Ltd

07-2001

7,5

7,06

Unst Salmon Ltd

08-2001

7,5

6,01

SSG Seafoods Ltd

04-2002

6,5

6,01

Cro Lax Ltd

05-2002

6,5

6,01

Aqua Farm Ltd

09-2002

6,5

6,01

(1) Příjemci této půjčky byl poskytnut grant v podobě úrokové úlevy ve výši 20 000 GBP, což umožnilo snížit úrokovou sazbu
na 5 %.

(1) Úř. věst. C 14, 19.1.2008, s. 6.

31.7.2008

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)
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V případě tří půjček poskytnutých v rámci režimu půjčky
na zpracování ryb v květnu 1996 společnosti Lerwick
Fish Traders Ltd., v říjnu 1996 společnosti Shetland
Seafood Specialities Ltd. a v srpnu 1997 společnosti
Whalsay Fish Processing Ltd. byly použité úrokové
sazby nižší než referenční sazba Společenství. Úroková
sazba u půjčky poskytnuté v roce 1998 společnosti
D Watt (Shetland) Ltd, ačkoliv byla původně stanovena
výše než referenční sazba Společenství, byla navíc
snížena grantem v podobě úrokové úlevy na úroveň
nižší než referenční sazba Společenství. Proto by se
mělo mít za to, že tyto půjčky byly poskytnuty za
podmínek, které jsou příznivější než podmínky na kapi
tálovém trhu, a tedy že dotčené podniky zvýhodňují.

Bylo však zjištěno, že všechny úrokové sazby u všech
ostatních půjček poskytnutých od září 2000 v rámci
režimu půjčky na zpracování ryb a režimu podpory ve
formě půjčky pro chov lososů byly vyšší než referenční
sazba Společenství platná v době poskytnutí příslušných
půjček, a proto byly poskytnuty za běžných tržních
podmínek na kapitálovém trhu. V důsledku toho lze
porovnat všechny ostatní aspekty uvedených půjček
s půjčkami poskytnutými za běžných tržních podmínek.

Informace poskytnuté Spojeným královstvím o finanční
situaci každého podniku ukazují, že půjčky byly poskyt
nuty v souladu s politikou úrokových sazeb uvedenou
v bodě 13 odůvodnění a byly v jednotlivých případech
podrobeny posouzení rizik, což poskytujícímu orgánu
umožnilo jednotlivě pro každý případ stanovit trvání,
úrokovou sazbu a mechanismy jistoty a klasifikace pro
každou půjčku v závislosti na skutečném riziku každé
půjčky a v souladu s běžnými obchodními podmínkami.

V této souvislosti se zejména upozorňuje, že žádný
podnik nebyl v době poskytnutí příslušných půjček
podnikem v nesnázích ve smyslu pokynů Společenství
o státní podpoře na záchranu a restrukturalizaci podniků
v nesnázích (1). Vzhledem k tomu se v souvislosti
s rizikem prodlení ze strany vypůjčovatele také upozor
ňuje, že ačkoliv některé podniky vykazovaly větší riziko
prodlení než jiné, bylo uvedené riziko v těchto případech
vykompenzováno vyšší úrokovou sazbou spolu
s mimořádnou jistotou způsobem, který je srovnatelný
s běžnými podmínkami na soukromém trhu pro půjčky
tomuto odvětví.

V důsledku toho lze dospět k závěru, že půjčky poskyt
nuté od září 2000 lze považovat za srovnatelné
s půjčkami, které by soukromý věřitel, jenž působí
v tržním hospodářství, byl připraven půjčit za stejných
podmínek, a že tyto půjčky byly tedy poskytnuty za
podmínek, které nejsou příznivější než běžné tržní
podmínky.

(1) Úř. věst. C 288, 9.10.1999, s. 2.
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(36)

Půjčky poskytnuté za podmínek, které odráží běžné tržní
podmínky, neposkytují příjemcům půjček výhodu
v porovnání s ostatními subjekty na trhu, a pokud nebyla
dotčeným podnikům poskytnuta výhoda, nelze je tak
považovat za státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1
Smlouvy.

(37)

Dotyčné podniky přímo konkurují ostatním společno
stem v odvětví rybolovu, zejména v odvětví zpracování
ryb, jak ve Spojeném království, tak v ostatních členských
státech a tuto hospodářskou soutěž půjčky narušují nebo
mohou narušit. V důsledku toho musí být tyto půjčky
považovány za státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1
Smlouvy.

Slučitelnost
(38)

Státní podporu lze prohlásit za slučitelnou se společným
trhem, jestliže spadá pod některou z výjimek uvedených
ve Smlouvě o ES. Pokud jde o státní podporu v odvětví
rybolovu, opatření udělující státní podporu se považují
za slučitelná se společným trhem, pokud splňují
podmínky uvedené v platných pokynech pro posuzování
státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury.

(39)

Podle bodu 5.3 odst. 2 současných pokynů pro posuzo
vání státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury (2)
se „protiprávní podpora“ ve smyslu čl. 1 písm. f) nařízení
(ES) č. 659/1999 bude posuzovat podle pokynů platných
v době, kdy vstoupil v platnost správní akt, jímž se tato
podpora zakládá. Jelikož se toto hodnocení týká čtyř
půjček poskytnutých v letech 1996, 1997 a 1998,
musí být podpora posuzována v souladu s pokyny pro
posuzování státní podpory v odvětví rybolovu
a akvakultury z roku 1994 (dále jen „pokyny z roku
1994“) (3) a z roku 1997 (dále jen „pokyny z roku
1997“) (4).

Půjčky na zpracování ryb poskytnuté v květnu a říjnu 1996
(40)

Bod 2.3 pokynů z roku 1994 stanoví, že podporu na
investice do zpracování produktů rybolovu a jejich
uvádění na trh lze považovat za slučitelnou se společným
trhem, jestliže jsou podmínky pro její udělení srovnatelné
s podmínkami stanovenými v nařízení Rady (ES) č.
3699/93 ze dne 21. prosince 1993, kterým se stanoví
kritéria a podmínky pro strukturální pomoc Společenství
v odvětví rybolovu a akvakultury a v oblasti zpracování
jeho produktů a jejich uvádění na trh (5), a jsou přinej
menším stejně přísné, a zároveň za předpokladu, že
rozsah podpory, vyjádřený v subvenčním ekvivalentu,
nepřesahuje celkový rozsah vnitrostátních dotací
a dotací Společenství povolený podle přílohy IV uvede
ného nařízení.

(2)
(3)
(4)
(5)

věst.
věst.
věst.
věst.

Úř.
Úř.
Úř.
Úř.

C 84, 3.4.2008, s. 10.
C 260, 17.9.1994, s. 3.
C 100, 27.3.1997, s. 12.
L 346, 31.12.1993, s. 1.
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(41)

(42)

(43)
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Podle článku 11 nařízení (ES) č. 3699/93 a bodu 2.4
přílohy III tohoto nařízení se způsobilé investice týkají
zejména výstavby a získání budov a zařízení, získání
nového vybavení a zařízení potřebného na zpracování
a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh od
okamžiku vykládky po fázi konečného produktu
a využívání nových technologií určených zejména na
zvýšení konkurenceschopnosti. Podporu nelze poskyt
nout na investice týkající se produktů rybolovu
a akvakultury, které mají být použity a zpracovány pro
účely jiné než pro lidskou spotřebu, s výjimkou investic
výlučně do oblasti nakládání s odpady z produktů rybo
lovu a akvakultury a jejich zpracovávání a uvádění na trh.

podpory na investice na získání nového vybavení
a zařízení potřebného na zpracování a uvádění produktů
rybolovu a akvakultury na trh od okamžiku vykládky po
fázi konečného produktu. Navíc se investice netýkaly
produktů rybolovu a akvakultury, které mají být použity
a zpracovány pro účely jiné než pro lidskou spotřebu.

(46)

Co se týče podpory poskytnuté společnosti D Watt
(Shetland) Ltd. v prosinci 1998, bylo nařízení (ES) č.
3699/93 nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 2468/1998
ze dne 3. listopadu 1998, kterým se stanoví kritéria
a podmínky pro strukturální pomoc Společenství
v odvětví rybolovu a akvakultury a v oblasti zpracování
jeho produktů a jejich uvádění na trh (1). Podle článku 20
nařízení (ES) č. 2468/1998 se odkazy na nařízení (ES) č.
3699/93 mají vykládat jako odkazy na nové nařízení.
Ustanovení, která se týkají podpory na investice do zpra
cování produktů rybolovu a jejich uvádění na trh, jsou
stanovena v článku 11 nařízení (ES) č. 2468/1998 a
v bodě 2.4 přílohy II tohoto nařízení.

(47)

Podle článku 11 a bodu 2.4 nařízení (ES) č. 2468/1998
a přílohy II tohoto nařízení se způsobilé investice týkají
zejména výstavby a získání budov a zařízení a získání
nového vybavení a zařízení potřebného na zpracování
a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh od
okamžiku vykládky po fázi konečného produktu (včetně
zejména zařízení na zpracování a přenos dat). Podporu
nelze poskytnout na investice týkající se produktů rybo
lovu a akvakultury, které mají být použity a zpracovány
pro účely jiné než pro lidskou spotřebu, s výjimkou inve
stic výlučně do oblasti nakládání s odpady z produktů
rybolovu a akvakultury a jejich zpracovávání a uvádění
na trh.

(48)

Půjčka ve výši 110 000 GBP poskytnutá v prosinci 1998
společnosti D Watt (Shetland) Ltd. byla poskytnuta na
výstavbu a vybavení nové továrny na zpracování
měkkýšů. Tento projekt spadá do rozsahu působnosti
požadavků uvedených v bodě 47 odůvodnění. Konkrétně
se týká podpory na investice na získání nového vybavení
a zařízení potřebného na zpracování a uvádění produktů
rybolovu a akvakultury na trh od okamžiku vykládky po
fázi konečného produktu. Navíc se investice netýkaly
produktů rybolovu a akvakultury, které mají být použity
a zpracovány pro účely jiné než pro lidskou spotřebu.

Půjčka ve výši 200 000 GBP poskytnutá v květnu 1996
společnosti Lerwick Fish Traders Ltd. pomohla při finan
cování založení továrny na balení a zpracování lososů.
Tento projekt spadá do rozsahu působnosti požadavků
uvedených v bodech 40 a 41 odůvodnění. Konkrétně se
týká podpory na investice na výstavbu budov a zařízení
a získání nového vybavení. Navíc se investice netýkaly
produktů rybolovu a akvakultury, které mají být použity
a zpracovány pro účely jiné než pro lidskou spotřebu.

Půjčka ve výši 73 000 GBP poskytnutá v říjnu 1996
společnosti Shetland Seafood Specialities Ltd. pomohla
při koupi, instalaci a zprovoznění výrobní linky na
polévky. Tento projekt spadá do rozsahu působnosti
požadavků uvedených v bodech 40 a 41 odůvodnění.
Konkrétně se týká podpory na investice na získání
nového vybavení a zařízení potřebného na zpracování
a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh od
okamžiku vykládky po fázi konečného produktu. Navíc
se investice netýkaly produktů rybolovu a akvakultury,
které mají být použity a zpracovány pro účely jiné než
pro lidskou spotřebu.

Půjčky na zpracování ryb poskytnuté v srpnu 1997 a prosinci
1998
(44)

Pokud jde o půjčky poskytnuté v letech 1997 a 1998,
opakuje bod 2.3 pokynů z roku 1997 podmínky, které
byly již dříve stanoveny pokyny z roku 1994, uvedené
v bodě 39 odůvodnění. Podporu je tedy nutné posuzovat
podle podmínek nařízení (ES) č. 3699/93.

(45)

Půjčka ve výši 173 000 GBP poskytnutá v srpnu 1997
společnosti Whalsay Fish Processors Ltd. se týkala
projektu
instalace
linky
na
zpracování
ryb
a chladírenského zařízení ve stávající továrně. Tento
projekt spadá do rozsahu působnosti požadavků uvede
ných v bodech 40 a 41 odůvodnění. Konkrétně se týká

31.7.2008

Míra podpory
(49)

Podle přílohy IV nařízení (ES) č. 3699/93 a přílohy III
nařízení (ES) č. 2468/1998 lze podporu poskytnout do
výše 50 % způsobilých nákladů.

(1) Úř. věst. L 312, 20.11.1998, s. 19.
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Půjčka ve výši 200 000 GBP poskytnutá společnosti
Lerwick Fish Traders Ltd. byla poskytnuta na projekt
s celkovými náklady 819 672 GBP, pokryla tedy
přibližně 24,4 % skutečných nákladů na projekt. Půjčka
měla být splacena ve 108 stejných měsíčních splátkách
ve výši 2 784,94 GBP. Použitá úroková sazba činila
7,75 % v porovnání s referenční sazbou Společenství
11,18 %.

(51)

Půjčka ve výši 73 000 GBP poskytnutá společnosti
Shetland Seafood Specialities Ltd. byla poskytnuta na
projekt s celkovými náklady 186 000 GBP, pokryla
tedy přibližně 39,2 % skutečných nákladů na projekt.
Půjčka měla být splacena ve 120 stejných měsíčních
splátkách. Použitá úroková sazba činila 9 %
v porovnání s referenční sazbou Společenství 10,26 %.

(52)

Půjčka ve výši 173 000 GBP poskytnutá společnosti
Whalsay Fish Processors Ltd. byla poskytnuta na projekt
s celkovými náklady 473 150 GBP, pokryla tedy
přibližně 36,6 % skutečných nákladů na projekt. Půjčka
měla být splacena v 96 stejných měsíčních splátkách,
počínaje 24 měsíců po poskytnutí půjčky nebo po
první splátce této půjčky. Použitá úroková sazba činila
8 % v porovnání s referenční sazbou Společenství
8,15 %.

(53)

(54)

(55)

(56)

Půjčka ve výši 110 000 GBP poskytnutá společnosti
D Watt (Shetland) Ltd. byla poskytnuta na projekt
s celkovými náklady 510 000 GBP, pokryla tedy
přibližně 21,6 % skutečných nákladů na projekt. Půjčka
měla být splacena ve 120 stejných měsíčních splátkách.
Použitá úroková sazba činila 5 % v porovnání
s referenční sazbou Společenství 7,77 %.
Pro výpočet míry podpory je zapotřebí porovnat náklady
na projekt u každé půjčky s hrubým ekvivalentem
podpory uvedené půjčky. S ohledem na čísla uvedená
v bodech 50 až 53 odůvodnění činila každá půjčka
i před výpočtem hrubého ekvivalentu podpory méně
než 50 % celkových nákladů na projekt.
Proto lze mít za to, že míra podpory u půjček je
v souladu s podmínkami přílohy IV nařízení (ES) č.
3699/1993 a přílohy III nařízení (ES) č. 2468/1998,
jak je uvedeno v bodě 49 odůvodnění.
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formě půjčky pro chov lososů ani podpora poskytnutá
v roce 2002 společnosti D Watt (Shetland) Ltd. v rámci
režimu půjčky na zpracování ryb nepředstavuje státní
podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy.
(57)

Komise dospěla k závěru, že podpora poskytnutá v rámci
režimu půjčky na zpracování ryb v květnu 1996 společ
nosti Lerwick Fish Traders Ltd., v říjnu 1996 společnosti
Shetland Seafood Specialities Ltd., v srpnu 1997 společ
nosti Whalsay Fish Processors Ltd. a v prosinci 1998
společnosti D Watt (Shetland) Ltd. představuje státní
podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy. Podpora
však splňuje podmínky pokynů pro posuzování státní
podpory v oblasti rybolovu a akvakultury, a považuje
se tedy za slučitelnou se společným trhem na základě
čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
1.
Podpora, kterou Spojené království poskytlo v období
2000 až 2002 v rámci režimu podpory ve formě půjčky pro
chov lososů, nepředstavuje podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1
Smlouvy.
2.
Podpora, kterou Spojené království poskytlo v roce 2002
společnosti D Watt (Shetland) Ltd. v rámci režimu půjčky na
zpracování ryb, nepředstavuje podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1
Smlouvy.
3.
Podpora, kterou Spojené království poskytlo v rámci
režimu půjčky na zpracování ryb v období 1996 až 1998
společnostem Lerwick Fish Traders Ltd., Shetland Seafood
Specialities Ltd., Whalsay Fish Processors Ltd. a D Watt
(Shetland) Ltd., je slučitelná se společným trhem ve smyslu čl.
87 odst. 3 písm. c) Smlouvy.
Článek 2
Toto rozhodnutí je určeno Spojenému království Velké Británie
a Severního Irska.

V Bruselu dne 30. dubna 2008.

V. ZÁVĚR

Za Komisi

Vzhledem k výše uvedenému dospěla Komise k závěru,
že podpora poskytnutá v rámci režimu podpory ve

Joe BORG

člen Komise
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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 29. července 2008
týkající se přechodného období pro auditorské činnosti auditorů a auditorských subjektů
z některých třetích zemí
(oznámeno pod číslem K(2008) 3942)
(Text s významem pro EHP)

(2008/627/ES)
auditorských předpisů v příslušných třetích zemích. Tato
posouzení sice neumožnila přijmout konečná rozhodnutí
o rovnocennosti, poskytla však počáteční přehled o stavu
auditorských předpisů v příslušných třetích zemích.
Některé třetí země mají systém veřejné kontroly, infor
mace o systémech nejsou však v současné době dostaču
jící pro přijetí konečného rozhodnutí o rovnocennosti.
Jiné země zatím nemají systémy veřejné kontroly, dispo
nují však auditorským regulačním rámcem, který posky
tuje vyhlídky na přechod k systému veřejné kontroly.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady
2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu
ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic
Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady
84/253/EHS (1), a zejména čl. 46 odst. 2 uvedené směrnice,
(4)

Vzhledem k potřebě dalších posouzení za účelem přijetí
konečného rozhodnutí o rovnocennosti s ohledem na
auditorský regulační rámec v třetích zemích je vhodné
přijmout rozhodnutí stanovující přechodné období pro
auditory a auditorské subjekty z příslušných třetích
zemí, aby bylo možno provést daná posouzení. Během
tohoto období by proto členské státy neměly na vnitro
státní úrovni přijímat rozhodnutí o rovnocennosti.

(5)

Vzhledem k tomu, že je nutné chránit investory, měli by
auditoři a auditorské subjekty z příslušných třetích zemí
během přechodného období mít možnost nadále vyko
návat svoje auditorské činnosti, aniž by byli zaregistro
váni podle článku 45 směrnice 2006/43/ES pouze tehdy,
pokud poskytnou informace o sobě, o normách auditu
a požadavcích na nezávislost, které uplatňují při prová
dění auditů. Informace o výsledcích jednotlivých
přezkumů zabezpečení kvality jsou rovněž potřebné
pro dosažení tohoto cíle.

(6)

Za těchto podmínek by auditoři a auditorské subjekty
z příslušných třetích zemí měli mít možnost nadále
vykonávat svoje činnosti, pokud jde o zprávy z auditů
týkající se ročních účetních závěrek nebo konsolidova
ných účetních závěrek za finanční roky začínající
v období od 29. června 2008 do 1. července 2010.
Proto by měly být příslušné orgány uvedené v článku
45 směrnice 2006/43/ES během tohoto přechodného
období schopny zaregistrovat dotyčné auditory
a auditorské subjekty. Toto rozhodnutí by nemělo mít
vliv na práva členských států použít systémy vyšetřování
a sankcí.

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

(3)

Podle čl. 45 odst. 1 směrnice 2006/43/ES jsou příslušné
orgány členských států povinny zaregistrovat auditory
a auditorské subjekty z třetích zemí, které provádějí
povinný audit v určitých společnostech zaregistrovaných
mimo Společenství, jejichž převoditelné cenné papíry
jsou přijaty k obchodování na trhu regulovaném
v rámci Společenství. Ustanovení čl. 45 odst. 3 směrnice
2006/43/ES vyžadují, aby členské státy podrobily takové
registrované auditory a auditorské subjekty z třetích zemí
svým systémům kontroly, systémům zabezpečení kvality
a systémům vyšetřování a sankcí.

Podle čl. 46 odst. 2 směrnice 2006/43/ES se od Komise
vyžaduje, aby posoudila rovnocennost systémů kontroly,
systémů zabezpečení kvality a systémů vyšetřování
a sankcí třetích zemí ve spolupráci s členskými státy
a rozhodla o něm. Pokud budou tyto systémy uznány
jako rovnocenné, mohou členské státy na základě reci
procity zprostit auditory a auditorské subjekty z třetích
zemí požadavku článku 45 uvedené směrnice.

Komise za pomoci Evropské skupiny orgánů pro dohled
nad auditory (EGAOB) provedla předběžné posouzení

(1) Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87. Směrnice ve znění směrnice
2008/30/ES (Úř. věst. L 81, 20.3.2008, s. 53).
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Skutečnost, že auditoři a auditorské subjekty z třetích
zemí mohou na základě tohoto rozhodnutí nadále vyko
návat auditorskou činnost, pokud jde o společnosti
uvedené v článku 45 směrnice 2006/43/ES, by neměla
bránit členským státům, aby přijaly opatření týkající se
spolupráce při jednotlivých přezkumech zabezpečení
kvality mezi příslušnými orgány členského státu
a příslušnými orgány třetí země.
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b) v případě, že je auditor nebo auditorský subjekt součástí sítě,
popis této sítě;

c) auditorské normy a požadavky na nezávislost, které se vzta
hují na příslušný audit;

d) popis vnitřního systému kontroly kvality daného auditor
ského subjektu;
(8)

(9)

Komise by měla ve stanovené lhůtě přezkoumat fungo
vání přechodných opatření. Pokud příslušné třetí země
nebudou mít do té doby zavedený systém veřejné
kontroly, mělo by se zjistit, zda příslušné orgány těchto
zemí přijaly veřejný závazek vůči Komisi, že splní kritéria
rovnocennosti na základě článků 29, 30 a 32 směrnice
2006/43/ES, a zda je potřebné další přechodné období.
Na konci přechodného období může Komise přijmout
rozhodnutí o rovnocennosti auditorských regulačních
rámců třetích zemí. Kromě toho by měla Komise
přezkoumat, zda příslušné orgány členských států měly
potíže být těmito třetími zeměmi uznány. Dále je na
členských státech, aby v souladu s článkem 46 směrnice
2006/43/ES na základě reciprocity rozhodly, zda vůči
auditorům a auditorským subjektům ze třetích zemí
uznaných jako rovnocenné nepoužijí nebo pozmění
požadavky čl. 45 odst. 1 a 3 uvedené směrnice.

e) uvedení data, zda a kdy byl u auditora nebo auditorského
subjektu naposledy proveden přezkum zabezpečení kvality,
a potřebné informace o výsledku přezkumu. Pokud infor
mace o výsledku přezkumu zabezpečení kvality nejsou
veřejné a nemohou být příslušnými orgány dotčené třetí
země přímo poskytnuty, budou příslušné orgány členských
zemí tyto informace považovat za důvěrné.

2.
Členské státy zabezpečí, aby veřejnost byla informována
o jménu a adrese auditorů a auditorských subjektů z třetích
zemí uvedených v příloze k tomuto rozhodnutí a o skutečnosti,
že uvedené třetí země ještě nejsou uznané za rovnocenné pro
účely směrnice 2006/43/ES. Pro tyto účely mohou příslušné
orgány členských států uvedené v článku 45 směrnice zaregis
trovat rovněž auditory a auditorské subjekty ze třetích zemí
uvedené v příloze.

Opatření stanovená v tomto rozhodnutí jsou v souladu
se stanoviskem Regulatorního výboru pro audit,
3.
Bez ohledu na odstavec 1 mohou členské státy podrobit
auditory a auditorské subjekty ze třetích zemí uvedené v příloze
svým vyšetřováním a sankcím.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
1.
Členské státy neuplatňují článek 45 směrnice 2006/43/ES,
pokud jde o auditorské zprávy týkající se ročních účetních
závěrek a konsolidovaných účetních závěrek, jak je uvedeno
v čl. 45 odst. 1 uvedené směrnice, a to za finanční roky začí
nající v období od 29. června 2008 do 1. července 2010, které
předkládají auditoři nebo auditorské subjekty z třetích zemí,
které jsou uvedeny v příloze k tomuto rozhodnutí, v případě
že příslušný auditor nebo auditorský subjekt poskytne
příslušným orgánům členského státu všechny tyto informace:

4.
Odstavec 1 nemá vliv na opatření týkající se spolupráce
v oblasti přezkumu zabezpečení kvality mezi příslušnými
orgány členského státu a příslušnými orgány třetí země uvedené
v příloze za předpokladu, že toto opatření splňuje všechna
následující kritéria:

a) zahrnuje provedení přezkumu zabezpečení kvality na
základě zásady rovného zacházení;

b) bylo předem oznámeno Komisi;

a) jméno a adresu příslušného auditora nebo auditorského
subjektu a informace o jeho právní struktuře;

c) neomezuje žádné rozhodnutí Komise podle článku 47 směr
nice 2006/43/ES.
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Článek 2
Komise nejpozději do dvou let přezkoumá situaci v třetích
zemích uvedených v příloze. Komise zejména ověří, zda se
příslušné správní orgány třetích zemí uvedené v příloze,
v jejichž případě nebyla Komisí zatím přijata rozhodnutí
o rovnocennosti, veřejně zavázaly Komisi, že zavedou systémy
veřejné kontroly a zabezpečení kvality na základě těchto zásad:

31.7.2008

c) jejich fungování je transparentní a zabezpečuje, že výsledky
přezkumu zabezpečení kvality jsou spolehlivé;
d) systémy jsou účinně podporovány vyšetřováními a sankcemi.
Článek 3
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

a) systémy jsou nezávislé na profesi auditora;

V Bruselu dne 29. července 2008.
Za Komisi

b) systémy zabezpečují přiměřený dohled nad audity registro
vaných společností;

Charlie McCREEVY

člen Komise
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PŘÍLOHA
SEZNAM TŘETÍCH ZEMÍ
Argentina
Austrálie
Bahamy
Bermudy
Brazílie
Čína
Guernsey, Jersey, ostrov Man
Hongkong
Chile
Chorvatsko
Indie
Indonésie
Izrael
Japonsko
Jižní Afrika
Jižní Korea
Kajmanské ostrovy
Kanada
Kazachstán
Malajsie
Maroko
Mauricius
Mexiko
Nový Zéland
Pákistán
Rusko
Singapur
Spojené arabské emiráty
Spojené státy americké
Švýcarsko
Thajsko
Tchaj-wan
Turecko
Ukrajina
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