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

NAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 331/2009
ze dne 23. dubna 2009
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 24. dubna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2009.
Za Komisi
Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.
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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

MA
TN
TR
ZZ

74,9
139,0
104,6
106,2

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

155,5
55,7
113,1
108,1

0709 90 70

JO
MA
TR
ZZ

220,7
28,1
118,6
122,5

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
US
ZZ

44,1
57,0
46,8
55,4
51,6
49,7
50,8

0805 50 10

TR
ZA
ZZ

61,4
76,0
68,7

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
MK
NZ
US
UY
ZA
ZZ

79,3
76,6
82,8
88,6
22,6
114,2
130,7
63,9
82,8
82,4

0808 20 50

AR
CL
CN
ZA
ZZ

87,5
90,1
146,7
87,4
102,9

(1) Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného
původu“.
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 332/2009
ze dne 23. dubna 2009,
kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o
celním sazebníku
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

(5)

Je proto vhodné doplnit do kapitoly 19 doplňkovou
poznámku stanovující, že podpoložka 1905 90 20
zahrnuje pouze suché a křehké produkty.

(6)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 by proto mělo být odpovída
jícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem Výboru pro celní kodex,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne
23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o
společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1
písm. a) uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Pro zařazení některých produktů spadajících do čísla
1905 kombinované nomenklatury tvořící přílohu naří
zení (EHS) č. 2658/87 je třeba rozlišovat mezi produkty
podpoložky 1905 90 20 na jedné straně a přípravky
zařazenými v podpoložce 1905 90 90 na straně druhé.

(2)

Podle vysvětlivek k harmonizovanému systému k číslu
1905 odstavce B) toto číslo zahrnuje některé produkty
z moučného nebo škrobového těsta, pečené většinou ve
tvaru kotoučů či plátů.

(3)

„Podobné produkty“ zařazené v podpoložce 1905 90 20
nejsou definovány.

(4)

Objevily se problémy ohledně zařazení takzvaných „plátů
těsta“, jelikož nebyla definována jasná kritéria pro rozli
šení produktů podpoložek 1905 90 20 a 1905 90 90.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Do kapitoly 19 kombinované nomenklatury tvořící přílohu
nařízení (EHS) č. 2658/87 se doplňuje tato doplňková
poznámka:

„3. Podpoložka 1905 90 20 zahrnuje pouze suché a křehké
produkty.“
Článek 2
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 23. dubna 2009.
Za Komisi
László KOVÁCS

člen Komise

(1) Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 333/2009
ze dne 23. dubna 2009,
kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví hovězího masa
úředních kontrol produktů živočišného původu určených
k lidské spotřebě (4).

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

(5)

Podle ustanovení čl. 7 odst. 2 třetího pododstavce naří
zení Komise (ES) č. 1359/2007 ze dne 21. listopadu
2007, kterým se stanoví podmínky pro poskytování
zvláštních vývozních náhrad pro některé druhy vykostě
ného hovězího masa (5), se výše zvláštní náhrady snižuje,
pokud množství vykostěného masa určené k vývozu
nepředstavuje ani 95 % celkové hmotnosti vykostěných
kusů, avšak činí alespoň 85 % celkové hmotnosti vyko
stěných kusů.

(6)

Nařízení Komise (ES) č. 60/2009 (6) by proto mělo být
zrušeno a nahrazeno nařízením novým.

(7)

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

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 (1),
a zejména na čl. 164 odst. 2 poslední pododstavec a článek
170 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 162 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 může
být rozdíl mezi cenami produktů uvedených v části XV
přílohy I uvedeného nařízení na světovém trhu a jejich
cenami ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

S ohledem na současnou situaci na trhu s hovězím
masem by se měly stanovit vývozní náhrady v souladu
s pravidly a kritérii stanovenými v článcích 162 až 164
a 167 až 170 nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)

(4)

(1 )

Podle čl. 164 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 lze
náhradu rozlišit podle místa určení, zejména pokud je
to nezbytné vzhledem k situaci na světovém trhu,
konkrétním požadavkům některých trhů nebo závazkům
vyplývajícím z dohod uzavřených podle článku 300
Smlouvy.

Náhrady by se měly poskytovat jen pro produkty, jejichž
volný pohyb ve Společenství je povolen a jež jsou
opatřeny označením zdravotní nezávadnosti podle čl. 5
odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se
stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živo
čišného původu (2). Tyto produkty musí rovněž splňovat
požadavky stanovené v nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004
o hygieně potravin (3) a v nařízení Evropského parla
mentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna
2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci

Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55, ve znění opravy v Úř. věst. L 226,
25.6.2004, s. 22.
(3) Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1, ve znění opravy v Úř. věst. L 226,
25.6.2004, s. 3.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
1.
Vývozní náhrady podle článku 164 nařízení (ES) č.
1234/2007 se poskytují na produkty a v částkách, které jsou
stanoveny v příloze tohoto nařízení za podmínek stanovených
v odstavci 2 tohoto článku.

2.
Produkty způsobilé pro náhradu podle odstavce 1 musí
splňovat příslušné požadavky nařízení (ES) č. 852/2004 a (ES) č.
853/2004, zejména pokud jde o přípravu ve schváleném zaří
zení a o dodržení požadavků na označení zdravotní nezávad
nosti, které jsou stanoveny v příloze I oddílu I kapitole III
nařízení (ES) č. 854/2004.

Článek 2
V případě uvedeném v čl. 7 odst. 2 třetím pododstavci nařízení
(ES) č. 1359/2007 se výše náhrady pro produkty kódu
0201 30 00 9100 snižuje o 7 EUR/100 kg.

Článek 3
Nařízení (ES) č. 60/2009 se zrušuje.
(4) Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206, ve znění opravy v Úř. věst.
L 226, 25.6.2004, s. 83.
(5) Úř. věst. L 304, 22.11.2007, s. 21.
(6) Úř. věst. L 19, 23.1.2009, s. 12.
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Článek 4
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. dubna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 23. dubna 2009.
Za Komisi
Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
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PŘÍLOHA
Vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso použitelné ode dne 24. dubna 2009
Kód výrobků

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg živé hmotnosti

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg živé hmotnosti

25,9

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

36,6

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

21,5

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

48,8

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

28,7

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

48,8

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

28,7

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

36,6

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

21,5

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

61,0

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

35,9

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

36,6

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

21,5

US (3)

EUR/100 kg čisté hmotnosti

6,5

CA (4)

EUR/100 kg čisté hmotnosti

6,5

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

22,6

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

7,5

B04

EUR/100 kg čisté hmotnosti

84,7

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

49,8

EG

EUR/100 kg čisté hmotnosti

103,4

B04

EUR/100 kg čisté hmotnosti

50,8

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

29,9

EG

EUR/100 kg čisté hmotnosti

62,0

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

5,4

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

5,4

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

5,4

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

5,4

US (3)

EUR/100 kg čisté hmotnosti

6,5

CA (4)

EUR/100 kg čisté hmotnosti

6,5

0201 10 00 9130 (1)

0201 20 20 9110 (1)

0201 20 30 9110 (1)

0201 20 50 9110 (1)

0201 20 50 9130 (1)

0201 30 00 9050

0201 30 00 9060 (6)

0201 30 00 9100 (2) (6)

0201 30 00 9120 (2) (6)

0202 10 00 9100

0202 20 30 9000

0202 20 50 9900

0202 20 90 9100

0202 30 90 9100
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Kód výrobků

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

22,6

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

7,5

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg čisté hmotnosti

23,3

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg čisté hmotnosti

20,7

1602 50 95 9125 (5)

B00

EUR/100 kg čisté hmotnosti

23,3

1602 50 95 9325 (5)

B00

EUR/100 kg čisté hmotnosti

20,7

POZN.: Kódy produktů a kódy místa určení řady „A“ jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987,
s. 1).
Kódy míst určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19).
Ostatní místa určení jsou stanovena takto:
B00: všechna místa určení (třetí země, ostatní území, zásobování plavidel a letadel a místa určení považovaná za vývoz ze
Společenství).
B02: B04 a místa určení EG.
B03: Albánie, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Kosova (*), Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie,
obchody a zásobovací sklady (místa určení uvedená v článcích 36 a 45 a popřípadě v článku 44 nařízení Komise (ES)
č. 800/1999 (Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11)).
B04: Turecko, Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, Rusko, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán,
Tádžikistán, Kyrgyzstán, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Libanon, Sýrie, Irák, Írán, Izrael, západní břeh Jordánu a pásmo
Gazy, Jordánsko, Saudská Arábie, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán, Jemen, Pákistán, Srí Lanka,
Myanmar (Barma), Thajsko, Vietnam, Indonésie, Filipíny, Čína, Severní Korea, Hongkong, Súdán, Mauretánie, Mali, Burkina
Faso, Niger, Čad, Kapverdy, Senegal, Gambie, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libérie, Pobřeží slonoviny, Ghana, Togo,
Benin, Nigérie, Kamerun, Středoafrická republika, Rovníková Guinea, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Gabon, Kongo (Konžská
republika), Kongo (Konžská demokratická republika), Rwanda, Burundi, Svatá Helena a závislá území, Angola, Etiopie,
Eritrea, Džibuti, Somálsko, Uganda, Tanzanie, Seychely a závislá území, Britské indickooceánské území, Mosambik, Mauri
cius, Komory, Mayotte, Zambie, Malawi, Jižní Afrika, Lesotho.
(*) Podle definice usnesení Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.
(1) Zařazení do této podpoložky je podmíněno předložením osvědčení uvedeného v příloze nařízení Komise (ES) č. 433/2007 (Úř. věst.
L 104, 21.4.2007, s. 3).
(2) Náhrada je poskytnuta na základě splnění podmínek uvedených v nařízení Komise (ES) č. 1359/2007 (Úř. věst. L 304, 22.11.2007,
s. 21) a případně v nařízení Komise (ES) č. 1741/2006 (Úř. věst. L 329, 25.11.2006, s. 7).
(3) Provedeno za podmínek stanovených v nařízení Komise (ES) č. 1643/2006 (Úř. věst. L 308, 8.11.2006, s. 7).
(4) Provedeno za podmínek stanovených v nařízení Komise (ES) č. 1041/2008 (Úř. věst. L 281, 24.10.2008, s. 3).
(5) Poskytnutí náhrady je podmíněno dodržením podmínek podle nařízení Komise (ES) č. 1731/2006 (Úř. věst. L 325, 24.11.2006, s. 12).
(6) Obsah libového hovězího masa s vyloučením tuku se určí analýzou popsanou v příloze nařízení Komise (EHS) č. 2429/86 (Úř. věst.
L 210, 1.8.1986, s. 39).
Výraz „průměrný obsah“ se vztahuje k množství vzorku podle čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 765/2002 (Úř. věst. L 117,
4.5.2002, s. 6). Vzorek musí být odebrán z té části zásilky, která představuje nejvyšší riziko.
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 334/2009
ze dne 23. dubna 2009,
kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení
stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
vozních náhrad u některých zemědělských produktů (3)
a po přezkoumání nabídek podaných v rámci nabídko
vého řízení, je vhodné stanovit maximální částku vývozní
náhrady na dobu trvání nabídkového řízení, která končí
dne 21. dubna 2009.

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), a zejména
na čl. 164 odst. 2 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

(3)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů
nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

vzhledem k těmto důvodům:

Článek 1

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 619/2008 ze dne 27. června
2008, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro
vývozní náhrady týkající se některých mléčných
výrobků (2), zavádí stálé nabídkové řízení.

Pro stálé nabídkové řízení zahájené nařízením (ES) č. 619/2008
na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 21. dubna
2009, platí maximální částka náhrady u produktů a míst určení
uvedených v čl. 1 bodech a) a b) a v článku 2 uvedeného
nařízení, která je stanovena v příloze tohoto nařízení.

(2)

Podle článku 6 nařízení Komise (ES) č. 1454/2007 ze
dne 10. prosince 2007, kterým se stanoví společná
pravidla pro zavedení nabídkového řízení pro určení vý

Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. dubna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 23. dubna 2009.
Za Komisi
Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Úř. věst. L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3) Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 69.
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PŘÍLOHA
(EUR/100 kg)
Nomenklaturní kód vývozní náhrady

Maximální částka vývozní náhrady u produktů
a míst určení uvedených v článku 2 nařízení
(ES) č. 619/2008

Máslo

ex 0405 10 19 9700

60,00

Máselný olej

ex 0405 90 10 9000

73,00

Výrobek
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 335/2009
ze dne 23. dubna 2009,
kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci
stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
vozních náhrad u některých zemědělských produktů (3),
a po přezkoumání nabídek podaných v rámci nabídko
vého řízení je vhodné stanovit maximální částku vývozní
náhrady na dobu trvání nabídkového řízení, která končí
dne 21. dubna 2009.

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), a zejména
na čl. 164 odst. 2 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

(3)

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

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

vzhledem k těmto důvodům:

Článek 1

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 619/2008 ze dne 27. června
2008, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro
vývozní náhrady týkající se některých mléčných
výrobků (2) zavádí stálé nabídkové řízení.

Pro stálé nabídkové řízení zahájené nařízením (ES) č. 619/2008
na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 21. dubna
2009, platí maximální částka 22,00 EUR/100 kg náhrady na
produkt a místa určení uvedené v čl. 1 bodu c) a článku 2
uvedeného nařízení.

(2)

Podle článku 6 nařízení Komise (ES) č. 1454/2007 ze
dne 10. prosince 2007, kterým se stanoví společná
pravidla pro zavedení nabídkového řízení pro určení vý

Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. dubna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2009.
Za Komisi
Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Úř. věst. L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3) Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 69.
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 336/2009
ze dne 23. dubna 2009,
kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vepřového masa
(ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se
stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živo
čišného původu (2). Tyto produkty musí rovněž splňovat
požadavky stanovené v nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004
o hygieně potravin (3) a v nařízení Evropského parla
mentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna
2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci
úředních kontrol produktů živočišného původu určených
k lidské spotřebě (4).

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), a zejména
na čl. 164 odst. 2 poslední pododstavec a na článek 170 uvede
ného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Podle čl. 162 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 může
být rozdíl mezi cenami produktů uvedených v části XVII
přílohy I uvedeného nařízení na světovém trhu a jejich
cenami ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

S ohledem na současnou situaci na trhu s vepřovým
masem by se měly stanovit vývozní náhrady v souladu
s pravidly a kritérii stanovenými v článcích 162 až 164,
167, 169 a 170 nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)

Podle čl. 164 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 lze
náhradu rozlišit podle místa určení, zejména pokud to
vyžadují situace na světovém trhu, konkrétní potřeby
některých trhů nebo závazky vyplývající z dohod uzavře
ných podle článku 300 Smlouvy.

(4)

Náhrady by se měly poskytovat jen pro produkty, jejichž
volný pohyb ve Společenství je povolen a jež jsou
opatřeny označením zdravotní nezávadnosti podle čl. 5
odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady

(5)

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

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
1.
Vývozní náhrady podle článku 164 nařízení (EHS) č.
1234/2007 se poskytují na produkty a v částkách, které jsou
stanoveny v příloze tohoto nařízení za podmínek stanovených
v odstavci 2 tohoto článku.
2.
Produkty způsobilé pro náhradu podle odstavce 1 musí
splňovat příslušné požadavky nařízení (ES) č. 852/2004 a (ES) č.
853/2004, zejména pokud jde o přípravu ve schváleném zaří
zení a o dodržení požadavků na označení zdravotní nezávad
nosti, které jsou stanoveny v příloze I oddílu I kapitole III
nařízení (ES) č. 854/2004.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. dubna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2009.
Za Komisi
Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2) Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. Oprava Úř. věst. L 226,
25.6.2004, s. 22.
(3) Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1. Oprava Úř. věst. L 226, 25.6.2004,
s. 3.
(4) Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206. Oprava Úř. věst. L 226,
25.6.2004, s. 83.
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PŘÍLOHA
Vývozní náhrady v odvětví vepřového masa použitelné od 24. dubna 2009

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy míst určení řady „A“ jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987,
s. 1), ve znění pozdějších předpisů.
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 337/2009
ze dne 23. dubna 2009,
kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný
albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
a vajec, jakož i reprezentativní ceny vaječného albuminu,
vyplývá nutnost změnit reprezentativní ceny pro dovozy
některých produktů s přihlédnutím k cenovým rozdílům
podle původu. Je tedy třeba zveřejnit reprezentativní ceny
těchto produktů.

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 trhu) (1), a zejména
na článek 143 uvedeného nařízení,
s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2783/75 ze dne 29. října
1975 o společném obchodním režimu pro vaječný albumin
a mléčný albumin, a zejména na čl. 3 odst. 4 uvedeného naří
zení,

(3)

Vzhledem k situaci na trhu je nezbytné provést tuto
změnu co nejdříve.

(4)

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

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Článek 1

Nařízení Komise (ES) č. 1484/95 (2) stanovilo prováděcí
pravidla k režimu dodatečných dovozních cel a určilo
reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec,
jakož i pro vaječný albumin.

Příloha I nařízení (ES) č. 1484/95 se nahrazuje přílohou tohoto
nařízení.

Z pravidelné kontroly údajů, na jejichž základě se stanoví
reprezentativní ceny produktů v odvětví drůbežího masa

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

Článek 2

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2009.
Za Komisi
Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Úř. věst. L 145, 29.6.1995, s. 47.
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PŘÍLOHA
k nařízení Komise ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa
a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
„PŘÍLOHA I

Reprezentativní cena
(EUR/100 kg)

Jistota podle čl. 3
odst. 3
(EUR/100 kg)

Původ (1)

70 % kuřata – oškubaná, vykuchaná, bez
hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater
a volete, zmrazená

104,3

0

BR

100,6

0

AR

65 % kuřata – oškubaná, vykuchaná, bez
hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater
a volete, zmrazená

127,8

0

BR

128,3

0

AR

Dělené maso z drůbeže druhu kur domácí,
zmrazené

215,8

25

BR

214,5

26

AR

275,7

7

CL

190,3

7

BR

146,3

20

AR

Kód KN

0207 12 10

0207 12 90

0207 14 10

0207 14 50

Popis

Kuřecí prsa, zmrazená

0207 14 60

Kuřecí stehna, zmrazená

118,8

7

BR

0207 25 10

80 % krůty – oškubané, vykuchané, bez
hlavy a běháků, s krkem, srdcem, játry
a voletem, zmrazené

223,4

0

BR

0207 27 10

Dělené maso z krocanů a krůt, zmrazené

228,9

20

BR

237,6

18

CL

0408 11 80

Žloutky

383,8

0

AR

0408 91 80

Vejce bez skořápky, sušená

335,7

0

AR

1602 32 11

Tepelně neupravené přípravky z drůbeže
druhu kur domácí

250,0

11

BR

3502 11 90

Vaječný albumin, sušený

563,0

0

AR

(1) Klasifikace zemí stanovena nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód ‚ZZ‘ znamená ‚jiného
původu‘.“
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 338/2009
ze dne 23. dubna 2009,
kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vajec
(ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně
potravin (2) a nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se
stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živo
čišného původu (3), jakož i podmínkám označování
stanoveným v bodě A přílohy XIV nařízení (ES) č.
1234/2007.

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 (1),
a zejména na čl. 164 odst. 2 poslední pododstavec a článek
170 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Ustanovení čl. 162 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007
stanoví, že rozdíl mezi cenami produktů uvedených
v části XIX přílohy I uvedeného nařízení na světovém
trhu a jejich cenami na trhu Společenství může být
pokryt vývozní náhradou.

(5)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů
nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
1.
Vývozní náhrady podle článku 164 nařízení (ES) č.
1234/2007 se poskytují na produkty a na množství, které
jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení za podmínek stanove
ných v odstavci 2 tohoto článku.

(2)

S ohledem na současnou situaci na trhu s vejci by měly
být vývozní náhrady stanoveny v souladu s pravidly
a určitými kritérii uvedenými v článcích 162 až 164,
167, 169 a 170 nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)

V čl. 164 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se stanoví,
že náhrady se mohou lišit podle místa určení, zejména
pokud je to nezbytné vzhledem k situaci na světovém
trhu, konkrétním požadavkům některých trhů nebo
závazkům vyplývajícím z dohod uzavřených podle
článku 300 Smlouvy.

2.
Produkty způsobilé pro náhradu podle odstavce 1 musí
splňovat příslušné požadavky nařízení (ES) č. 852/2004 a (ES) č.
853/2004, zejména pokud jde o přípravu ve schváleném zaří
zení a o dodržení požadavků na označení, které jsou stanoveny
v příloze II oddílu I nařízení (ES) č. 853/2004, a požadavků
stanovených v bodě A přílohy XIV nařízení (ES) č. 1234/2007.

(4)

Náhrady by se měly poskytovat jen pro produkty, jejichž
volný pohyb ve Společenství je povolen a které odpoví
dají požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady

Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. dubna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 23. dubna 2009.
Za Komisi
Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2) Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.
(3) Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.
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PŘÍLOHA
Vývozní náhrady v odvětví vajec od 24. dubna 2009
Kód produktů

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 ks

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 ks

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

37,65

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

18,90

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

18,90

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

23,85

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

6,00

Pozn.: Kódy produktů a kódy míst určení série „A“ jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1),
ve znění pozdějších předpisů.
Ostatní místa určení jsou stanovena takto:
E09 Kuvajt, Bahrajn, Omán, Katar, Spojené arabské emiráty, Jemen, Hongkong SAR, Rusko, Turecko.
E10 Jižní Korea, Japonsko, Malajsie, Thajsko, Tchaj-wan, Filipíny.
E19 Všechna místa určení s výjimkou Švýcarska a skupin E09, E10.
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 339/2009
ze dne 23. dubna 2009,
kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

(4)

Náhrady by se měly poskytovat jen pro produkty, jejichž
volný pohyb ve Společenství je povolen a jež jsou
opatřeny identifikačním označením podle čl. 5 odst. 1
písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví
zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného
původu (2). Produkty by měly rovněž splňovat požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004
ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (3).

(5)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů
nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

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 (1),
a zejména na čl. 164 odst. 2 poslední pododstavec a článek
170 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

(3)

Ustanovení čl. 162 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007
stanoví, že rozdíl mezi cenami produktů uvedených
v části XX přílohy I uvedeného nařízení na světovém
trhu a jejich cenami na trhu Společenství může být
pokryt vývozní náhradou.
S ohledem na současnou situaci na trhu s drůbežím
masem by měly být vývozní náhrady stanoveny
v souladu s pravidly a kritérii uvedenými v článcích
162 až 164, 167, 169 a 170 nařízení (ES) č. 1234/2007.
V čl. 164 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se stanoví,
že náhrady se mohou lišit podle místa určení, zejména
pokud je to nezbytné vzhledem k situaci na světovém
trhu, konkrétním požadavkům některých trhů nebo
závazkům vyplývajícím z dohod uzavřených podle
článku 300 Smlouvy.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
1.
Vývozní náhrady podle článku 164 nařízení (ES) č.
1234/2007 se poskytují na produkty a na množství, které
jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení za podmínek stanove
ných v odstavci 2 tohoto článku.
2.
Produkty způsobilé pro náhradu podle odstavce 1 musí
splňovat příslušné požadavky nařízení (ES) č. 852/2004 a č.
853/2004, zejména pokud jde o přípravu ve schváleném zaří
zení a o dodržení požadavků na identifikační označení, které
jsou stanoveny v příloze II oddílu I nařízení (ES) č. 853/2004.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. dubna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2009.
Za Komisi
Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2) Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.
(3) Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1. Opravené znění: Úř. věst. L 226,
25.6.2004, s. 3.
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PŘÍLOHA
Vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa ode dne 24. dubna 2009

Kód produktů

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

0105 11 11 9000
0105 11 19 9000
0105 11 91 9000
0105 11 99 9000
0105 12 00 9000
0105 19 20 9000
0207 12 10 9900
0207 12 90 9190
0207 12 90 9990

A02
A02
A02
A02
A02
A02
V03
V03
V03

EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg

0,24
0,24
0,24
0,24
0,47
0,47
40,00
40,00
40,00

Pozn.: Kódy produktů a kódy míst určení série „A“ stanovilo nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1), ve
znění pozdějších předpisů.
Ostatní místa určení jsou vymezena takto:
V03 A24, Angola, Saúdská Arábie, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty, Jordánsko, Jemen, Libanon, Irák, Írán.
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 340/2009
ze dne 23. dubna 2009,
kterým se stanoví maximální nákupní cena másla pro 3. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci
nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 186/2009
pokračovat, v souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení (ES) č.
105/2008.

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), a zejména
na článek 43 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 186/2009 (2) zahájilo nákup
másla nabídkovým řízením pro období končící dne
31. srpna 2009 v souladu s podmínkami stanovenými
v nařízení Komise (ES) č. 105/2008 ze dne 5. února
2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční
opatření na trhu s máslem (3).
S přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích
nabídkových řízení je třeba stanovit maximální nákupní
cenu nebo přijmout rozhodnutí, že se nebude v řízení

(3)

S přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci 3. dílčího
nabídkového řízení by měla být stanovena maximální
nákupní cena.

(4)

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

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
V 3. dílčím nabídkovém řízení na nákup másla uskutečněném
v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č.
186/2009, pro které lhůta pro podání nabídek vypršela dne
21. dubna 2009, se maximální nákupní cena stanoví na
220,00 EUR/100 kg.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dne 24. dubna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 23. dubna 2009.
Za Komisi
Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Úř. věst. L 64, 10.3.2009, s. 3.
(3) Úř. věst. L 32, 6.2.2008, s. 3.
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 341/2009
ze dne 23. dubna 2009,
kterým se stanoví maximální nákupní cena sušeného odstředěného mléka pro 1. dílčí nabídkové
řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 310/2009
pokračovat, v souladu s článkem 17 nařízení (ES) č.
214/2001.

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), a zejména
na článek 43 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 310/2009 (2) zahájilo nákup
sušeného odstředěného mléka nabídkovým řízením pro
období končící dne 31. srpna 2009 v souladu
s podmínkami stanovenými v nařízení Komise (ES) č.
214/2001 ze dne 12. ledna 2001, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999,
pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným
odstředěným mlékem (3).
S přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích
nabídkových řízení je třeba stanovit maximální nákupní
cenu nebo přijmout rozhodnutí, že se nebude v řízení

(3)

S přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci 1. dílčího
nabídkového řízení by měla být stanovena maximální
nákupní cena.

(4)

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

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
V 1. dílčím nabídkovém řízení na nákup sušeného odstředěného
mléka uskutečněném v rámci nabídkového řízení zahájeného
nařízením (ES) č. 310/2009, pro které lhůta pro podání nabídek
vypršela dne 21. dubna 2009, se maximální nákupní cena
stanoví na 168,90 EUR/100 kg.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost 24. dubna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2009.
Za Komisi
Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Úř. věst. L 97, 16.4.2009, s. 13.
(3) Úř. věst. L 37, 7.2.2001, s. 100.
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 342/2009
ze dne 23. dubna 2009,
kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje
příloha I Smlouvy
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

(3)

Podle čl. 14 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1043/2005
by sazba náhrady na 100 kilogramů pro každý
z dotčených základních produktů měla být stanovena
na stejně dlouhé období jako je období, na které jsou
náhrady stanoveny při vývozu stejných, avšak nezpraco
vaných produktů.

(4)

Článek 11 Dohody o zemědělství uzavřené během
Uruguayského kola stanoví, že vývozní náhrada pro
produkt obsažený v určitém zboží nesmí být vyšší, než
je náhrada použitelná pro tento produkt vyvážený bez
dalšího zpracování.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením 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. 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. 164 odst. 2 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Ustanovení čl. 162 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č.
1234/2007 stanoví, že rozdíl mezi cenami, jež jsou
v případě produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. s)
a uvedených v části XIX přílohy I uvedeného nařízení
uplatňovány v mezinárodním obchodě, a cenami
v rámci Společenství lze pokrýt vývozní náhradou, je-li
toto zboží vyváženo ve formě zboží uvedeného v části
V přílohy XX uvedeného nařízení.
Nařízení Komise (ES) č. 1043/2005 ze dne 30. června
2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93,
pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro
některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží,
na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro
stanovení výše těchto náhrad (2), určuje produkty, pro
které by měla být stanovena sazba náhrady uplatňovaná
v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvede
ného na seznamu v části V přílohy XX nařízení (ES) č.
1234/2007.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené na
seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 1043/2005 a v čl. 1
odst. 1 písm. s) nařízení (ES) č. 1234/2007 a vyvážené ve
formě zboží uvedeného na seznamu v části V přílohy XX naří
zení (ES) č. 1234/2007, se stanoví ve výši uvedené v příloze
tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. dubna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2009.
Za Komisi
Heinz ZOUREK

generální ředitel pro podniky a průmysl

(1) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Úř. věst. L 172, 5.7.2005, s. 24.
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PŘÍLOHA
Sazby náhrad použitelné ode dne 24. dubna 2009 u vajec a žloutků vyvážených ve formě zboží, na něž se
nevztahuje příloha I Smlouvy
(EUR/100 kg)
Kód KN

0407 00

Popis zboží

Místo určení (1)

Sazba náhrady

02

0,00

03

16,00

04

0,00

01

0,00

01

37,65

01

18,90

01

18,90

01

23,85

01

6,00

Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená:
– domácí drůbeže:

0407 00 30

– – ostatní:
a) v případě vývozu ovalbuminu kódů KN 3502 11 90
a 3502 19 90

b) v případě vývozu ostatního zboží
0408

Ptačí vejce bez skořápky a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve
vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervo
vané, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:
– žloutky

0408 11
ex 0408 11 80

– – sušené:
– – – vhodné k lidské spotřebě:
neobsahující sladidla

0408 19

– – ostatní:
– – – vhodné k lidské spotřebě:

ex 0408 19 81

– – – – tekuté:
neobsahující sladidla

ex 0408 19 89

– – – – zmrazené:
neobsahující sladidla
– ostatní:

0408 91
ex 0408 91 80

– – sušené:
– – – vhodné k lidské spotřebě:
neobsahující sladidla

0408 99
ex 0408 99 80

– – ostatní:
– – – vhodné k lidské spotřebě:
neobsahující sladidla

(1)

Místa určení jsou tato:
01 třetí země, v případě Švýcarska a Lichtenštejnska se tyto sazby nepoužijí na zboží, které je uvedené v tabulkách I a II protokolu č.
2 k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972,
02 Kuvajt, Bahrajn, Omán, Katar, Spojené arabské emiráty, Jemen, Turecko, Hongkong SAR a Rusko,
03 Jižní Korea, Japonsko, Malajsie, Thajsko, Tchaj-wan a Filipíny,
04 všechna místa určení kromě Švýcarska a míst určení uvedených pod čísly 02 a 03.

24.4.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 104/23

SMĚRNICE
SMĚRNICE KOMISE 2009/37/ES
ze dne 23. dubna 2009,
kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení chlormekvátu, sloučenin mědi,
propachizafopu, chizalofopu-P, teflubenzuronu a zeta-cypermethrinu jako účinných látek
(Text s významem pro EHP)

zpravodajem Itálie a veškeré příslušné informace byly
předloženy dne 22. září 2005. Pro chizalofop-P bylo
členským státem zpravodajem Finsko a veškeré příslušné
informace byly předloženy dne 1. února 2007 (pro
variantu chizalofop-P-ethyl) a dne 2. května 2007 (pro
variantu chizalofop-P-tefuryl). Pro zeta-cypermethrin byla
členským státem zpravodajem Belgie a veškeré příslušné
informace byly předloženy dne 10. července 2006.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července
1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1),
a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,
(3)

Hodnotící zprávy byly přezkoumány členskými státy
a EFSA a byly předloženy Komisi v podobě vědeckých
zpráv EFSA, a to dne 29. září 2008 pro chlormekvát
a teflubenzuron, dne 30. září 2008 pro sloučeniny
mědi a zeta-cypermethrin a dne 26. listopadu 2008
pro propachizafop a chizalofop-P (4). Tyto zprávy byly
přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého
výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat
a dokončeny dne 23. ledna 2009 v podobě zpráv
Komise o přezkoumání chlormekvátu, sloučenin mědi,
propachizafopu, chizalofopu-P, teflubenzuronu a zetacypermethrinu.

(4)

Z různých zkoumání, která byla provedena, vyplynulo,
že lze očekávat, že přípravky na ochranu rostlin obsahu
jící chlormekvát, sloučeniny mědi, propachizafop, chiza
lofop-P, teflubenzuron a zeta-cypermethrin obecně
vyhoví požadavkům stanoveným v čl. 5 odst. 1 písm.
a) a b) směrnice 91/414/EHS, zejména pokud

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č.
1490/2002 (3) stanoví prováděcí pravidla pro třetí
etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice
91/414/EHS a zřizují seznam účinných látek, které mají
být zhodnoceny z hlediska možného zařazení do přílohy
I směrnice 91/414/EHS. Tento seznam zahrnuje chlor
mekvát, sloučeniny mědi, propachizafop, chizalofop-P,
teflubenzuron a zeta-cypermethrin.

Účinky těchto účinných látek na lidské zdraví a na
životní prostředí byly zhodnoceny v souladu
s ustanoveními nařízení (ES) č. 451/2000 a (ES) č.
1490/2002 pro rozsah použití navrhovaných oznamova
teli. Uvedená nařízení dále určují členské státy zpravo
daje, které musí předložit příslušné hodnotící zprávy
a doporučení Evropskému úřadu pro bezpečnost
potravin (EFSA) v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES)
č. 1490/2002. Pro chlormekvát a teflurbenzuron bylo
členským státem zpravodajem Spojené království
a veškeré příslušné informace byly předloženy dne
27. dubna 2007, resp. 6. srpna 2007. Pro sloučeniny
mědi byla členským státem zpravodajem Francie
a veškeré příslušné informace byly předloženy dne
7. června 2007. Pro propachizafop byla členským státem

(1) Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.
(2) Úř. věst. L 55, 29.2.2000, s. 25.
(3) Úř. věst. L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4) EFSA Scientific Report (2008) 179, Conclusion regarding the peer review
of the pesticide risk assessment of the active substance chlormequat (dokon
čeno 29. září 2008).
EFSA Scientific Report (2008) 187, Conclusion regarding the peer review
of the pesticide risk assessment of the active substance copper compounds
(dokončeno 30. září 2008).
EFSA Scientific Report (2008) 204, Conclusion regarding the peer review
of the pesticide risk assessment of the active substance propaquizafop
(dokončeno 26. listopadu 2008).
EFSA Scientific Report (2008) 205, Conclusion regarding the peer review
of the pesticide risk assessment of the active substance quizalofop-P (dokon
čeno 26. listopadu 2008).
EFSA Scientific Report (2008) 184, Conclusion regarding the peer review
of the pesticide risk assessment of the active substance teflubenzuron
(dokončeno 29. září 2008).
EFSA Scientific Report (2008) 196, Conclusion regarding the peer review
of the pesticide risk assessment of the active substance zeta-cypermethrin
(dokončeno 30. září 2008).
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jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána
ve zprávách Komise o přezkoumání. Je proto vhodné
zařadit tyto účinné látky do přílohy I, a zajistit tak, aby
ve všech členských státech mohla být povolení přípravků
na ochranu rostlin obsahujících tyto účinné látky udělo
vána v souladu s ustanoveními uvedené směrnice.

(5)

(6)

(7)

Aniž je dotčen tento závěr, je třeba získat další informace
týkající se některých zvláštních aspektů. Podle čl. 6 odst.
1 směrnice 91/414/ES může zařazení látky do přílohy
I podléhat určitým podmínkám. Proto by u chlormekvátu
měl být oznamovatel požádán o předložení dalších infor
mací o rozpadu a chování (měly by se provést studie
adsorpce při 20 °C a přepočet předpokládaných koncen
trací v podzemních vodách, povrchových vodách a v
sedimentu), monitorovacích metodách pro zjišťování
přítomnosti látky v živočišných produktech a ve vodě
a riziku pro vodní organismy, ptáky a savce. Dále by
měl být u sloučenin mědi oznamovatel požádán
o předložení dalších informací o rizicích z inhalace a o
posouzení rizika pro necílové organismy, půdu a vodu.
Dále je na místě, aby byl u propachizafopu oznamovatel
požádán o předložení informací o relevantní nečistotě Ro
41-5259 a o rizicích pro vodní organismy a necílové
členovce. Kromě toho je na místě, aby byl
u chizalofopu-P oznamovatel požádán o předložení
dalších informací o rizicích pro necílové členovce.
A konečně je na místě, aby byl u zeta-cypermethrinu
oznamovatel požádán o předložení dalších informací,
pokud jde o rozpad a chování (aerobní rozklad
v půdě), riziko pro ptáky (dlouhodobé riziko), vodní
organismy a necílové členovce.

Kromě toho, co se týče sloučenin mědi, měď se vyskytuje
v přírodě a je základní stopovou živinou. Měď se
hromadí v půdě a na její obsah v půdě nemá vliv
pouze používání přípravků na ochranu rostlin, ale také
chov zvířat a používání hnoje. Proto je nezbytné, aby
členské
státy zahájily programy monitorování
v citlivých oblastech, kde hrozí kontaminace půdy
mědí, s cílem stanovit, je-li to na místě, určitá omezení,
jako např. maximální míru používání.

Podle čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. 1 směrnice 91/414/EHS
může zařazení určité látky do přílohy I podléhat určitým
omezením. V případě sloučenin mědi posouzení rizik
odhalilo ekotoxikologická rizika a má se za to, že je
nezbytné omezit dobu zařazení tak, aby členské státy
měly možnost přezkoumat přípravky na ochranu rostlin
obsahující měď, které jsou již na trhu, po kratší době.
Sloučeniny mědi jsou navíc v současné době posuzovány
v rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES
ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků
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na trh (1) a také v rámci nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1907/2006 (2) o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek. Stejně jako
v případě všech látek zařazených do přílohy I směrnice
91/414/EHS by mohl být status sloučenin mědi
přezkoumán podle čl. 5 odst. 5 uvedené směrnice
s ohledem na jakékoliv nově dostupné údaje.

(8)

Před zařazením účinné látky do přílohy I je třeba poskyt
nout členským státům a zúčastněným stranám přiměřené
období, které jim umožní připravit se na plnění nových
požadavků, které ze zařazení vyplynou.

(9)

Aniž jsou dotčeny závazky stanovené směrnicí
91/414/EHS jako důsledek zařazení účinné látky do
přílohy I, mělo by být členským státům po zařazení
poskytnuto šestiměsíční období, ve kterém přezkoumají
stávající povolení přípravků na ochranu rostlin obsahují
cích chlormekvát, sloučeniny mědi, propachizafop, chiza
lofop-P, teflubenzuron a zeta-cypermethrin, aby bylo za
jištěno splnění požadavků stanovených směrnicí
91/414/EHS, zejména pak v článku 13 uvedené směr
nice, a příslušných podmínek stanovených v příloze I.
V souladu s ustanoveními směrnice 91/414/EHS by
členské státy měly v případě potřeby měnit, nahrazovat
nebo odnímat stávající povolení. Odchylně od výše
stanovené lhůty by pro předložení a zhodnocení úplné
dokumentace podle přílohy III pro každý přípravek na
ochranu rostlin a pro každé určené použití mělo být
v souladu s jednotnými zásadami stanovenými ve směr
nici 91/414/EHS poskytnuto delší období.

(10)

Zkušenosti z předchozích zařazení účinných látek posou
zených v rámci nařízení Komise (EHS) č. 3600/92 (3) do
přílohy I směrnice 91/414/EHS ukázaly, že při výkladu
povinností držitelů stávajících povolení mohou vznik
nout problémy, pokud jde o přístup k údajům. Aby se
předešlo dalším těžkostem, zdá se proto být nezbytné
ujasnit povinnosti členských států, zejména povinnost
ověřit, že držitel povolení má přístup k dokumentaci
splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice. Ve srov
nání se směrnicemi, které byly dosud přijaty a kterými se
mění příloha I, však toto ujasnění neukládá členským
státům ani držitelům povolení žádné nové povinnosti.

(11)

Směrnice 91/414/EHS by proto měla být odpovídajícím
způsobem změněna.

(1) Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.
(2) Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1, opraveno v Úř. věst. L 136,
29.5.2007, s. 3.
(3) Úř. věst. L 366, 15.12.1992, s. 10.
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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 91/414/EHS se mění v souladu s přílohou
této směrnice.
Článek 2
Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do
31. května 2010. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění
a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.
Budou tyto předpisy používat ode dne 1. června 2010.
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
1.
V souladu se směrnicí 91/414/EHS členské státy do
31. května 2010 v případě nutnosti změní nebo odejmou
stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující
účinné látky chlormekvát, sloučeniny mědi, propachizafop,
chizalofop-P, teflubenzuron a zeta-cypermethrin.
Do tohoto dne zejména ověří, zda jsou splněny podmínky
přílohy I uvedené směrnice týkající se chlormekvátu, sloučenin
mědi, propachizafopu, chizalofopu-P, teflubenzuronu a zetacypermethrinu, s výjimkou podmínek stanovených v části
B údajů o těchto účinných látkách, a zda držitel povolení má
dokumentaci či přístup k dokumentaci splňující požadavky
přílohy II uvedené směrnice v souladu s podmínkami článku
13 uvedené směrnice.
2.
Odchylně od odstavce 1 členské státy v souladu
s jednotnými zásadami stanovenými v příloze VI směrnice
91/414/EHS nově zhodnotí každý povolený přípravek na
ochranu rostlin obsahující chlormekvát, sloučeniny mědi, propa
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chizafop, chizalofop-P, teflubenzuron, zeta-cypermethrin jako
jedinou účinnou látku nebo jako jednu z několika účinných
látek, které byly všechny nejpozději do 30. listopadu 2009
uvedeny v příloze I směrnice 91/414/EHS, a to na základě
dokumentace splňující požadavky přílohy III uvedené směrnice
a při zohlednění části B údajů v příloze I uvedené směrnice,
které se týkají chlormekvátu, sloučenin mědi, propachizafopu,
chizalofopu-P, teflubenzuronu a zeta-cypermethrinu. Na základě
tohoto hodnocení určí, zda přípravek splňuje podmínky stano
vené v čl. 4 odst. 1 písm. b), c), d) a e) směrnice 91/414/EHS.
Po tomto určení postupují členské státy takto:
a) v případě, že přípravek obsahuje chlormekvát, sloučeniny
mědi, propachizafop, chizalofop-P, teflubenzuron a zetacypermethrin jako jedinou účinnou látku, povolení
v případě potřeby změní nebo odejmou nejpozději do
31. května 2014 nebo
b) v případě, že přípravek obsahuje chlormekvát, sloučeniny
mědi, propachizafop, chizalofop-P, teflubenzuron a zetacypermethrin jako jednu z několika účinných látek, povolení
v případě nutnosti změní nebo odejmou do 31. května 2014
nebo do data stanoveného pro tuto změnu či odnětí
v příslušné směrnici nebo směrnicích, jimiž se příslušná
látka nebo látky zařazují do přílohy I směrnice
91/414/EHS, přičemž určující je pozdější datum.
Článek 4
Tato směrnice vstupuje v platnost dne 1. prosince 2009.
Článek 5
Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 23. dubna 2009.
Za Komisi
Androulla VASSILIOU

členka Komise
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PŘÍLOHA
V příloze I směrnice 91/414/EHS se na konec tabulky doplňují nové údaje, které znějí:

„281

Obecný název, identifi
kační čísla

Chlormekvát
CAS 7003-89-6
(chlormekvát)
CAS 999-81-5 (chlor
mekvát chlorid)

CIPAC 143.302
(chlormekvát chlorid)

2-chlorethyl)trimethyl
amonium (chlormekvát)
2-chlorethyl)trimethyl
amonium-chlorid (chlor
mekvát chlorid)

Čistota (1)

≥ 636 g/kg

Vstup v platnost

Konec platnosti zařazení

1. prosince 2009

30. listopadu 2019

Zvláštní ustanovení

ČÁST A

nečistoty:

Povolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu u obilovin.

1,2-dichlorethan: max. 0,1 g/
kg (na obsah suchého
chlormekvátu chloridu)

ČÁST B

chlorethen (vinylchlorid):
max. 0,0005 g/kg (na obsah
suchého chlormekvátu
chloridu)

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin
obsahujících chlormekvát pro jiná použití než u ječmene
a triticale, zejména pokud jde o expozici spotřebitelů, věnují
členské státy zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst.
1 písm. b) a zajistí, aby byly poskytnuty jakékoli potřebné údaje
a informace před tím, než je takové povolení uděleno.
Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být
zohledněny závěry zprávy o přezkoumání chlormekvátu,
a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým
výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. ledna
2009.
Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:
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CIPAC 143 (chlor
mekvát)

Název podle IUPAC

CS

Číslo

— věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a musí za
jistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno užití odpo
vídajících osobních ochranných prostředků,
— věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků a savců.
Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke
zmírnění rizika.

24.4.2009

Dotčené členské státy požádají o předložení dalších informací
o rozpadu a chování (měly by se provést studie adsorpce při 20
°C a přepočet předpokládaných koncentrací v podzemních vodách,
povrchových vodách a v sedimentu), monitorovacích metodách
pro zjišťování přítomnosti látky v živočišných produktech a ve
vodě a riziku pro vodní organismy, ptáky a savce. Zajistí, aby
oznamovatel, na jehož žádost byl chlormekvát zařazen do této
přílohy, předložil tyto informace Komisi nejpozději do 30. listo
padu 2011.
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Obecný název, identifi
kační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Sloučeniny mědi:
hydroxid měďnatý

hydroxid měďnatý

≥ 573 g/kg

CAS 1332-65-6 nebo
1332-40-7

1. prosince 2009

30. listopadu 2016

Zvláštní ustanovení

ČÁST A
Povolena mohou být pouze použití jako baktericid a fungicid.
ČÁST B

CIPAC 44.305
chlorid-oxid měďnatý

Konec platnosti zařazení

chlorid-trihydroxid
diměďnatý

≥ 550 g/kg

CIPAC 44.602

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin
obsahujících měď pro jiná použití než pro rajčata ve sklenících
věnují členské státy zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4
odst. 1 písm. b) a zajistí, aby byly poskytnuty jakékoli potřebné
údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

CIPAC 44.603

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

bordeauxská jícha

oxid měďnatý

≥ 820 g/kg

nepřiděleno

≥ 245 g/kg

— věnovat zvláštní pozornost specifikaci komerčně vyráběného
technického materiálu, která musí být potvrzena a podložena
vhodnými analytickými údaji. Zkušební materiál použitý pro
toxikologickou dokumentaci musí být porovnán a ověřen
s ohledem na specifikaci technického materiálu,

nepřiděleno

≥ 490 g/kg

— věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a pracovníků
a musí zajistit, aby v podmínkách použití bylo případně
předepsáno užití odpovídajících osobních ochranných
prostředků,

CAS 8011-63-0
CIPAC 44.604
zásaditý síran
měďnatý
CAS 12527-76-3
CIPAC 44.306

Následující nečistoty jsou
považovány za významné
z toxikologického hlediska
a nesmějí překročit níže
uvedené hodnoty:
Olovo: max. 0,0005 g/kg
obsahu mědi.
Kadmium: max. 0,0001 g/kg
obsahu mědi.
Arsen: max. 0,0001 g/kg
obsahu mědi.

Úřední věstník Evropské unie

CAS 1317-39-1

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být
zohledněny závěry zprávy o přezkoumání sloučenin mědi,
a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým
výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. ledna
2009.

oxid měďnatý

CS

CAS 20427-59-2

Vstup v platnost

24.4.2009

Číslo

— věnovat zvláštní pozornost ochraně vody a necílových orga
nismů. Pokud jde o tato zjištěná rizika, měla by se v případě
potřeby uplatnit opatření k jejich zmírnění, například nárazní
kové zóny,
— věnovat zvláštní pozornost množství použité účinné látky
a musí zajistit, aby povoleným množstvím, pokud jde
o dávky a počet aplikací, byla minimální množství nezbytná
pro dosažení požadovaných účinků.

L 104/27

Obecný název, identifi
kační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Vstup v platnost

Konec platnosti zařazení

Zvláštní ustanovení

Dotčené členské státy si vyžádají informace k dalšímu řešení:

L 104/28

Číslo

— rizika z inhalace,
CS

— posouzení rizika pro necílové organismy a pro půdu a vodu.
Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byly sloučeniny mědi
zařazeny do této přílohy, předložili tyto informace Komisi nejpoz
ději do 30. listopadu 2011.
Členské státy zahájí programy monitorování v citlivých oblastech,
kde hrozí kontaminace půdy mědí, s cílem stanovit, je-li to na
místě, určitá omezení, jako např. maximální míru používání.
283

Propachizafop

CIPAC 173

≥ 920 g/kg
maximální obsah toluenu:
5 g/kg

1. prosince 2009

30. listopadu 2019

ČÁST A
Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.
ČÁST B
Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být
zohledněny závěry zprávy o přezkoumání propachizafopu,
a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým
výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. ledna
2009.

Úřední věstník Evropské unie

CAS 111479-05-1

2-[(isopropylidenamino)
oxy]ethyl-(R)-2-{4-[(6chlorchinoxalin-2yl)oxy]fenoxy}propanoát

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:
— věnovat zvláštní pozornost specifikaci komerčně vyráběného
technického materiálu, která musí být potvrzena a podložena
vhodnými analytickými údaji. Zkušební materiál použitý pro
toxikologickou dokumentaci musí být porovnán a ověřen
s ohledem na specifikaci technického materiálu,
— věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a musí za
jistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno užití odpo
vídajících osobních ochranných prostředků,

24.4.2009

Obecný název, identifi
kační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Vstup v platnost

Konec platnosti zařazení

Zvláštní ustanovení

— věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů
a necílových rostlin a musí zajistit, aby podmínky povolení
v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika,
například nárazníkové zóny,

CS

— věnovat zvláštní pozornost ochraně necílových členovců
a musí zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby
zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika.

24.4.2009

Číslo

Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi:
— další informace o relevantní nečistotě Ro 41-5259,
— informace k dalšímu řešení rizika pro vodní organismy
a necílové členovce.

284

Chizalofop-P:
Chizalofop-P-ethyl
CAS 100646-51-3

1. prosince 2009
ethyl-(R)-2-{4-[(6chlorchinoxalin-2yl)oxy]fenoxy}
propanoát

≥ 950 g/kg

CAS 19738-06-6
CIPAC 641.226

(RS)-tetrahydrofurfuryl-(R)-2-{4-[(6chlorchinoxalin-2yl)oxy]fenoxy}
propanoát

ČÁST A
Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.
ČÁST B

CIPAC 641.202
Chizalofop-P-tefuryl

30. listopadu 2019

≥ 795 g/kg

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být
zohledněny závěry zprávy o přezkoumání chizalofopu-P,
a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým
výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. ledna
2009.

Úřední věstník Evropské unie

Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do
30. listopadu 2011.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:
— věnovat zvláštní pozornost specifikaci komerčně vyráběného
technického materiálu, která musí být potvrzena a podložena
vhodnými analytickými údaji. Zkušební materiál použitý pro
toxikologickou dokumentaci musí být porovnán a ověřen
s ohledem na specifikaci technického materiálu,

L 104/29

Obecný název, identifi
kační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Vstup v platnost

Konec platnosti zařazení

Zvláštní ustanovení

— věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a pracovníků
a musí zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno
užití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

CS

— věnovat zvláštní pozornost ochraně necílových rostlin a musí
zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly
opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny.

L 104/30

Číslo

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke
zmírnění rizika.
Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatelé Komisi předložili
další informace o rizicích pro necílové členovce.

285

Teflubenzuron
CAS 83121-18-0
CIPAC 450

1-(3,5-dichlor-2,4difluorfenyl)-3-(2,6difluorbenzoyl)
močovina

≥ 970 g/kg

1. prosince 2009

30. listopadu 2019

ČÁST A
Povolena mohou být pouze použití jako insekticid ve sklenících
(na umělém substrátu nebo v uzavřených hydroponických systé
mech).
ČÁST B
Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin
obsahujících teflubenzuron pro jiná použití než pro rajčata ve
sklenících věnují členské státy zvláštní pozornost kritériím
uvedeným v čl. 4 odst. 1 písm. b) a zajistí, aby byly poskytnuty
jakékoli potřebné údaje a informace před tím, než je takové povo
lení uděleno.

Úřední věstník Evropské unie

Zajistí, aby oznamovatelé předložili tyto informace Komisi do
30. listopadu 2011.

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být
zohledněny závěry zprávy o přezkoumání teflubenzuronu,
a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým
výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. ledna
2009.
Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

24.4.2009

Obecný název, identifi
kační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Vstup v platnost

Konec platnosti zařazení

Zvláštní ustanovení

— věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a pracovníků
a musí zajistit, aby v podmínkách použití bylo případně
předepsáno užití odpovídajících osobních ochranných
prostředků,

CS

— věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů. Uvol
ňování při použití ve sklenících musí být minimalizováno a v
žádném případě by nemělo hrozit, že se ve významném
množství dostane do vod v blízkosti skleníku.

24.4.2009

Číslo

— věnovat zvláštní pozornost ochraně včel; mělo by se předejít
tomu, aby se včely dostaly do skleníku,
— věnovat zvláštní pozornost ochraně opylujících včelstev
záměrně umístěných ve skleníku,

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke
zmírnění rizika.
286

Zeta-cypermethrin
CAS 52315-07-8
CIPAC 733

Směs stereoizomerů
(S)-3-fenoxy-α-kyan
benzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3(2,2-dichlorvinyl)-2,2
dimethylcyclopropan1-karboxylát, kde se
poměr stereoizomeru
(S);(1RS,3RS)
k stereoizomeru
(S);(1RS,3SR) pohy
buje v rozmezí
45–55, resp. 55–45

≥ 850 g/kg

1. prosince 2009

30. listopadu 2019

ČÁST A

nečistoty:

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

toluen: max. 2 g/kg

ČÁST B

dehet: max. 12,5 g/kg

Úřední věstník Evropské unie

— věnovat zvláštní pozornost bezpečné likvidaci kondenzované
vody, vody z drenáže a substrátu s cílem zamezit rizikům pro
necílové organismy a kontaminaci povrchových vod
a podzemních vod.

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin
obsahujících zeta-cypermethrin pro jiná použití než u obilovin,
zejména pokud jde o expozici spotřebitelů MPB aldehydu,
produktu vzniklému rozkladem, který se může vytvářet při zpra
cování, věnují členské státy zvláštní pozornost kritériím uvedeným
v čl. 4 odst. 1 písm. b) a zajistí, aby byly poskytnuty jakékoli
potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení
uděleno.

L 104/31

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být
zohledněny závěry zprávy o přezkoumání zeta-cypermethrinu,
a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým
výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. ledna
2009.

Obecný název, identifi
kační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Vstup v platnost

Konec platnosti zařazení

Zvláštní ustanovení

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

CS

— věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a musí za
jistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno případné
užití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

L 104/32

Číslo

— věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, vodních orga
nismů, včel, necílových členovců a necílových půdních
makroorganismů.
Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke
zmírnění rizika.

(1) Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.

Úřední věstník Evropské unie

Dotčené členské státy požádají o předložení dalších informací
o rozpadu a chování (aerobní rozklad v půdě), dlouhodobých
rizicích pro ptáky, vodní organismy a necílové členovce. Zajistí,
aby oznamovatel, na jehož žádost byl zeta-cypermethrin zařazen
do této přílohy, předložil tyto informace Komisi nejpozději do
30. listopadu 2011.“

24.4.2009

24.4.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 104/33

II
(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné)

ROZHODNUTÍ

RADA
ROZHODNUTÍ RADY
ze dne 16. března 2009
o jmenování jedné švédské členky a jedné švédské náhradnice Výboru regionů
(2009/340/ES)
a) jako členka

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na článek 263 této smlouvy,

— paní Yoomi RENSTRÖMOVÁ, Ovanåker kommun (změna
mandátu),

s ohledem na návrh švédské vlády,

a

vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Dne 24. ledna 2006 přijala Rada rozhodnutí
2006/116/ES o jmenování členů a náhradníků Výboru
regionů na období od 26. ledna 2006 do 25. ledna
2010 (1).
Poté, co odstoupila paní Ann BESKOWOVÁ, se uvolnilo
místo člena Výboru regionů. Po jmenování paní Yoomi
RENSTRÖMOVÉ členkou Výboru regionů se uvolnilo
jedno místo náhradníka,

b) jako náhradnice:
— paní Ewa LINDSTRANDOVÁ, Ledamot i kommun
fullmäktige, Timrå kommun.
Článek 2
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem přijetí.

V Bruselu dne 16. března 2009.

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1
Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období,
tedy do 25. ledna 2010, jmenovány:

(1) Úř. věst. L 56, 25.2.2006, s. 75.

Za Radu
předseda
A. VONDRA

L 104/34

CS

Úřední věstník Evropské unie

24.4.2009

KOMISE
ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 4. června 2008
o státní podpoře C 9/08 (ex NN 8/08, CP 244/07), kterou Německo poskytlo společnosti Sachsen LB
(oznámeno pod číslem K(2008) 2269)
(Pouze německé znění je závazné)
(Text s významem pro EHP)

(2009/341/ES)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

(5)

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na čl. 88 odst. 2 pododst. 1 této smlouvy,
s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru,
a zejména na čl. 62 odst. 1 písm. a) této dohody,

S Německem, příjemcem podpory a Landesbank BadenWürttemberg (dále jen „LBBW“) se uskutečnila řada
schůzek a pravidelných telefonických konferencí.

2. ÚVOD
(6)

Tento případ vyplývá z přetrvávající krize související
s rizikovými hypotékami v USA, do níž se dostala
Landesbank Sachsen Girozentrale (dále jen „Sachsen
LB“), a zejména jeden z jejích mimobilančních zvláštních
investičních fondů (tzv. conduit), Ormond Quay.

(7)

Zvláštní investiční fond (conduit, nazývaný rovněž
účelová společnost (special purpose vehicle – SPV) nebo
investiční prostředek (special investment vehicle – SIV)) je
společnost (obvykle společnost s ručením omezeným či
někdy komanditní společnost), která je založena se zcela
zvláštními, úzce vymezenými a časově omezenými cíli
k vyrovnání finančních rizik (obvykle úpadek, někdy
však i určité daňové riziko nebo riziko vyplývající
z předpisů bankovního dohledu). SIV se využívají, jelikož
jsou z hlediska bilance neutrální a nemusí být bankami
konsolidovány. Takto mohou banky financovat úvěry se
sazbami, které jsou nižší než jejich vlastní sazby (jelikož
jsou samy vázány mírou likvidity podle právních před
pisů v oblasti bankovního dohledu). Účelová společnost
refinancuje investice do cenných papírů zajištěných
aktivy (asset-backed securities, dále jen „ABS“) půjčo
váním peněz na trhu s krátkodobými dluhovými
cennými papíry zajištěnými aktivy (3) (commercial papers,
dále jen „CP“). Případný nedostatek likvidity účelových
společností (nejsou-li všechny CP zcela prodány) je
překlenován úvěrovými liniemi poskytovanými bankami.

(8)

Společnost Sachsen LB financovala prostřednictvím
účelové společnosti Ormond Quay investice do ABS,
k nimž patřily rovněž americké cenné papíry zajištěné
hypotékou. Aby bylo možno pokrýt i nadále potřebu
likvidity zvláštního investičního fondu (conduit), pokud

poté, co vyzvala zúčastněné strany k podání připomínek
v souladu s výše uvedenými ustanoveními (1), a s ohledem na
tyto připomínky,
vzhledem k těmto důvodům:
1. POSTUP
(1)

Případ vychází z žádosti o informace z moci úřední,
která byla Německu zaslána dne 21. srpna 2007.
Dopisem ze dne 21. ledna 2008 oznámilo Německo
opatření z důvodu právní jistoty jako opatření, které
nepředstavuje „žádnou podporu“, a z důvodu předběžné
opatrnosti objasnilo, že by opatření bylo nutno každo
pádně
považovat
za
podporu
na
záchranu
a restrukturalizaci slučitelnou se společným trhem.

(2)

Dopisem ze dne 27. února 2008 Komise Německo infor
movala, že se s ohledem na opatření rozhodla zahájit
řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES.

(3)

Rozhodnutí Komise o zahájení formálního vyšetřovacího
řízení (dále jen „oznámení o zahájení řízení“) bylo zveřej
něno v Úředním věstníku Evropské unie (2). Komise
zúčastněné strany vyzvala, aby k podpoře předložily
připomínky.

(4)

Po zahájení formálního vyšetřovacího řízení předložilo
Německo své připomínky dne 28. března a 10., 16.,
23. a 30. dubna 2008. Dne 16. dubna 2008 byla
obdržena připomínka jedné třetí strany. K připomínce
této třetí strany se Německo vyjádřilo dopisem ze dne
30. dubna 2008.

(1) Úř. věst. C 71, 18.3.2008, s. 14.
(2) Viz poznámka pod čarou č. 1.

(3) Obchodní cenné papíry jsou krátkodobé nezajištěné dluhové cenné
papíry, emitované velkými bankami a velkými podniky na peněžním
trhu.
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by obchodní banky vypověděly úvěrové linie, musela
společnost Sachsen LB zaručit likviditu Ormond Quay
a poskytnout zvláštní likvidní facility. Za převzetí tohoto
rizika získala Sachsen LB vytvořené přebytky účelové
společnosti v podobě poplatku. Při financování dlouho
dobých vysoce výnosných investic do ABS prostřednic
tvím krátkodobých nízko úročených CP dosahovala
Ormond Quay značných přebytků.

(9)

(10)

V důsledku krize související s rizikovými hypotékami
v USA se však tržní podmínky zhoršily. V dalším
průběhu této krize ohodnotily tři největší ratingové agen
tury velkou část cenných papírů zajištěných hypotékou,
které měly dosud hodnoceni A+ až BB, kvůli vysoké míře
nesplácení a exekuce částečně na CCC, což se ihned
projevilo v horším ocenění ABS. Na základě těchto
tržních podmínek odmítli zajišťovací investiční (hedge)
fondy a institucionální investoři dále investovat do CP
zajištěných hypotékou. Účelové společnosti proto nebyly
nadále schopny půjčovat si peníze na trhu pro krátko
dobé CP zajištěné aktivy.

Ormond Quay se kvůli tomuto vývoji dostala
z finančního hlediska do značně problematické situace.
Obchodní banky mimoto zastavily úvěrové linie poskyt
nuté účelové společnosti, takže Ormond Quay byla
nucena využít likvidní facilitu společnosti Sachsen LB.
Jelikož v srpnu 2007 nebyla Ormond Quay nadále
schopna se refinancovat, potřebovala likviditu ve výši
17,1 miliard EUR. Sachsen LB nemohla poskytnout
úvěrové facility, které přislíbila. Jelikož by nucený
prodej (4) cenných papírů za takto špatných tržních
podmínek znamenal pro Sachsen LB značné ztráty
a nakonec by vedl k úpadku banky, byla přijata různá
opatření.

v Dublinu. Jako společnost poskytující služby pro struk
turované finanční investice byla až do poloviny roku
2007 hlavním zdrojem zisku skupiny Sachsen LB.

(13)

Pro Sachsen LB platily až do 18. července 2005 v rámci
institucionální odpovědnosti (Anstaltslast) a ručení zřizo
vatele (Gewährträgerhaftung) neomezené státní záruky,
které byly zrušeny po řadě vyrozumění mezi Německem
a Komisí. Podle prvního vyrozumění ze dne 17. července
2001 bylo možno vydávat v průběhu ochrany existence
(tzv. grandfathering) po přechodnou dobu do
18. července 2005 nové dluhopisy s dobou splatnosti
do 31. prosince 2015 se zajištěním prostřednictvím
ručení zřizovatele (5).

(14)

Dne 26. října 2007 se právní forma společnosti Sachsen
LB změnila z veřejnoprávní instituce na akciovou společ
nost.

(15)

Dne 26. srpna 2007 byla Sachsen LB s účinkem od
1. ledna 2008 prodána společnosti LBBW. Poté, co
bylo dne 7. března 2008 dokončeno převzetí společností
LBBW, byla Sachsen LB začleněna do LBBW.

3.2 KUPEC PŘÍJEMCE PODPORY
(16)

Landesbank des Bundeslandes Baden-Württemberg
(LBBW) působí jako univerzální banka i jako obchodní
banka. Spolu s BW-Bank, svou regionální bankou pro
soukromou a podnikovou klientelu, nabízí celou škálu
bankovních produktů. LBBW funguje jako centrální
banka spořitelen v Bádensku-Württembersku. Pro spoři
telny z Porýní-Falcka plní tuto funkci spolu s Landesbank
Rheinland-Pfalz, kterou převzala dne 1. ledna 2005.

(17)

Model LBBW, který se nyní rozšířil na Sasko, spočívá na
místně zakořeněných bankách, které se soustředí na
zákazníky z řad malých a středních podniků
a soukromé zákazníky (BW-Bank pro Bádensko-Würt
tembersko, RP-Bank pro Porýní-Falcko a nyní Sachsen
Bank pro Sasko), a centralizovaných funkcích ve Stutt
gartu, na něž je nyní napojena i pobočka LBBW v Sasku
a Porýní-Falcku.

3. POPIS OPATŘENÍ
3.1 PŘÍJEMCE PODPORY
(11)

Příjemcem podpory je společnost Sachsen LB. Vlastníky
podílů v Sachsen LB byly Svobodný stát Sasko (přibližně
37 %) a Sachsen-Finanzgruppe (dále jen „SFG“, přibližně
63 %), holdingová společnost spojující osm saských
spořitelen s nadregionálně působící Sachsen LB. Vlastníky
SFG jsou ze 77,6 % saské obce a z 22,4 % Svobodný stát
Sasko.

3.3 OPATŘENÍ
(18)

(12)

Sachsen LB měla v roce 2006 bilanční sumu koncernu ve
výši 67,8 miliard EUR a vlastní kapitál ve výši 880
milionů EUR. Sachsen LB byla centrální bankou saských
spořitelen. Jako obchodní banka vykonávala Sachsen LB
bankovní transakce všech druhů. Společnost Sachsen LB
Europe plc (dále jen „Sachsen LB Europe“) byla zcela
vlastněnou dceřinou společností Sachsen LB se sídlem

(4) Rychlý prodej cenných papírů i za nižší cenu a se ztrátou.
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Jak bylo podrobně popsáno v rozhodnutí o zahájení
řízení (6), Sachsen LB se dostala do víru přetrvávající
krize související s rizikovými hypotékami v USA,
zejména kvůli mimorozvahovému zvláštnímu investič
nímu fondu Ormond Quay, který nebyl s to se refinan
covat, a aby se zamezilo nucenému prodeji, potřebovala
likviditu ve výši 17,1 miliard EUR.

(5) Podrobnosti viz E 10/2000 v Úř. věst. C 146, 19.6.2002, s. 6. a v
Úř. věst. C 150, 22.6.2002, s. 7 a na adrese http://ec.europa.eu/
comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_e2000_
0000.html#10.
(6) Viz rozhodnutí uvedené v poznámce pod čarou č. 1.
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3.3.1 LIKVIDNÍ FACILITA
(19)

Dne 19. srpna 2007 podepsalo „sdružení bank“ sestáva
jící z deseti německých zemských bank a veřejnoprávní
DekaBank, subjektu kontrolovaného společně německými
zemskými bankami a DSGV, smlouvu o sdružení, v níž
se banky ve sdružení zavázaly, že CP vydané Ormond
Quay koupí za protihodnotu ve výši 17,1 miliard EUR,
pokud je nebude možno umístit na trhu („povinnost
nákupu“).

(20)

Každá banka ve sdružení měla získat odpovídající CP na
vlastní jméno a na vlastní účet. Společné a nerozdílné
ručení bylo vyloučeno. DekaBank převzala přibližně
[…] (*) objemu CP. Zbytek převzaly ostatní banky,
přičemž rozdělení se řídilo velikostí a výkonností jedno
tlivých zemských bank. Podle informací poskytnutých
Německem mělo sdružení bank do počátku ledna 2008
v rámci smlouvy o sdružení upsat CP ve výši maximálně
[…] miliard EUR.

(21)

Za nákup CP obdržely banky ve sdružení jako odměnu
pevně stanovenou referenční úrokovou sazbu (EURIBOR
příp. LIBOR, podle původu základních aktiv) plus […]
základních bodů. Doba splatnosti CP nesměla překročit
jeden měsíc. Smlouva o sdružení byla omezena na dobu
šesti měsíců. Povinnost nákupu existovala jen pro CP, jež
nebylo možné umístit u jiných investorů než bank ve
sdružení.

(22)

Zatímco v srpnu 2007 se poptávka po CP zajištěných
hypotékami úplně zastavila a pro tyto investice neexi
stoval fungující trh, situace se postupně zlepšovala. Od
října 2007 někteří investoři (především […(banky nále
žející do veřejného sektoru)]) nakupovali opět CP mimo
smlouvu o sdružení a podmínky dohodnuté v této
smlouvě, tj. za odměnu méně než […(50–100)] základ
ních bodů, takže smlouva o sdružení ztratila svůj
původní smysl. Smlouva o sdružení skončila dne
23. února 2008.

3.3.2 PRODEJ SACHSEN LB
(23)

Sachsen LB začala již v roce 2005 hledat strategického
partnera, především mezi ostatními zemskými
bankami (7). Díky těmto předběžným jednáním pokročila
jednání o prodeji Sachsen LB dne 23. srpna 2007 rychle

(*) Některé části v tomto textu byly kvůli důvěrné povaze nahrazeny
tečkami v závorkách.
(7) Sachsen LB vedla jednání s více zemskými bankami, mimo jiné
s WestLB a LBBW.
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kupředu, tj. pouhý týden po podepsání smlouvy
o sdružení, kdy (jak bylo podrobně uvedeno
v rozhodnutí o zahájení řízení (8) ztráty Sachsen LB
dosáhly výše 250 milionů EUR. Jelikož by ztráty
u strukturovaného finančního portfolia Sachsen LB
vedly k dalšímu snížení vlastního kapitálu Sachsen LB,
což by od určité výše vedlo k tomu, že by nebylo nadále
zaručeno dodržení požadavků stanovených předpisy
bankovního dohledu týkajících se podložení bankovních
transakcí vlastními prostředky, museli vlastníci podílů
Sachsen LB nalézt řešení udržitelné z hospodářského
hlediska. Proto se vedla průzkumná jednání se zájemci
o získání Sachsen LB, po nichž následovala intenzivní
jednání s několika zúčastněnými stranami.

(24)

Banka byla nakonec prodána LBBW, jelikož ta podle
německých orgánů předložila ekonomicky nejvýhodnější
nabídku. LBBW měla zvláštní podnikatelský zájem na
tom, rozšířit získáním Sachsen LB svou přítomnost na
trhu nejen v Sasku, nýbrž zejména rovněž ve východní
Evropě.

(25)

Dne 26. srpna 2007 byla podepsána smlouva (dále jen
„základní dohoda“) o prodeji Sachsen LB společnosti
LBBW ke dni 1. ledna 2008. Podle této základní dohody
měla být kupní cena stanovena na základě ocenění nezá
vislým odborníkem, které mělo být provedeno po překo
nání krize na finančních trzích, jež se očekávalo koncem
roku 2007. V dohodě byla stanovena minimální kupní
cena ve výši 300 milionů EUR ve formě podílů v LBBW.
Mimoto byla v dohodě pro případ, že by podíl základ
ního kapitálu klesl pod určitou prahovou hodnotu, obsa
žena doložka o přizpůsobení.

(26)

Podepsaná základní dohoda dále stanovila, že LBBW
zaplatí vlastníkům podílů v Sachsen LB předem úhradu
v hotovosti ve výši 250 milionů EUR, kteří ji vloží do
Sachsen LB k pokrytí ztrát. Tato částka podle Německa
postačovala ke splnění požadavků na vlastní kapitál
podle předpisů bankovního dohledu a případnému absor
bování další vzniklé ztráty.

(27)

V okamžiku prodeje vycházely smluvní strany z toho, že
krize bude brzy překonána. Za předpokladu, že se trhy
do konce roku znormalizují, nepřijala LBBW pro struk
turované investiční portfolio Sachsen LB žádná zvláštní
opatření a chtěla portfolio převzít. Vycházelo se zejména
z toho, že se problémy Ormond Quay vyřeší samy od
sebe a že se účelová společnost poté bude moci opět na
trhu refinancovat.

(8) Viz rozhodnutí uvedené v poznámce pod čarou č. 1, bod 16. Zde je
celá transakce popsána podrobněji.
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(28)

Koncem roku 2007 se v souvislosti se strukturovaným
portfoliem Sachsen LB objevila další rizika. Před dokon
čením prodeje se situace na finančních trzích dále zhor
šila, takže připravila problémy zejména Ormond Quay,
jelikož ocenění podle tržní hodnoty (9) jejích aktiv vyká
zalo ztráty ve výši přibližně […(0,5–1,5)] miliardy EUR.

(29)

To ohrožovalo konečný prodej banky, jelikož podíl
základního kapitálu mohl klesnout pod prahovou
hodnotu. Ocenění podle tržní hodnoty musela být
v rozvaze vykázána jako ztráty a vedla tak ke snížení
základního kapitálu. Panovala obava, že podíl základního
kapitálu Sachsen LB klesne pod […] %, což by zname
nalo, že by LBBW mohla trvat na nových jednáních
o koupi.

(30)

I kdyby se tržní podmínky od srpna (10) zlepšily a prodej
aktiv byl možný, nebyla by LBBW schopna ani ochotna
převzít tak vysoké ztráty z ocenění podle tržní hodnoty.
K dokončení prodeje bylo nutno nalézt řešení, jež by
mohlo zabránit tomu, aby se tyto ztráty odrazily
v ocenění Sachsen LB. Jinak by LBBW musela kromě
minimální kupní ceny ve výši 300 milionů EUR sjednané
v srpnu převzít rovněž tyto ztráty.

(31)

Po intenzivním jednání byl prodej uzavřen konečnou
a neodvolatelnou dohodou, která byla podepsána dne
13. prosince 2007 (dále jen „konečná dohoda“). Prodej
byl nakonec umožněn tím, že bylo zabráněno konsoli
daci ztrát z ocenění podle tržní hodnoty z účelových
společností Sachsen LB a LBBW byla chráněna před
případnými ztrátami účelových společností, které mohly
vzniknout, pokud budou aktiva v portfoliu ponechána až
do doby splatnosti. Alternativním řešením mohla být
například konsolidace ztrát z tržního ocenění před
prodejem Sachsen LB společnosti LBBW a v souladu
s tím vložení dodatečného kapitálu vlastníky Sachsen
LB (odhadovaná hodnota: […(0,5–1,5)] miliard EUR).
Místo počítání se ztrátami z tržního ocenění upřednostnil
Svobodný stát Sasko poskytnutí státní záruky pro
portfolio se strukturovanými investicemi.

(32)

V konečné dohodě byly uvedeny všechny strukturované
investice Sachsen LB a rozděleny do dvou portfolií. Aby
se zamezilo konsolidaci všech strukturovaných investic
do LBBW, bylo z prodeje vyloučeno portfolio s účetní
hodnotou ve výši 17,5 miliard EUR (11). Tyto položky
kapitálového trhu byly převedeny do nově založeného,

(9) V účetnictví a finančnictví znamená ocenění podle tržní hodnoty
nové ocenění položky ve finančním nástroji na základě aktuální
denní tržní ceny příslušného finančního nástroje nebo podobných
nástrojů. Konečná hodnota termínového obchodu, který se usku
teční za devět měsíců, je tudíž známa teprve po uplynutí těchto
devíti měsíců. Pokud se však ocenění podle tržní hodnoty provádí
pro účely účetnictví, určuje se denní aktuální hodnota na volném
trhu.
(10) Zatímco před krizí rizikové prémie činily 4 až 5 základních bodů,
trh k vrcholnému okamžiku krize zcela vyschl; jak se trhy pomalu
opět zotavovaly, činily sazby opět kolem 40 základních bodů.
(11) Do portfolia patří Ormond Quay, Sachsen Funding a Synapse ABS.
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zvláštního investičního fondu (tzv. „Super-SIV“), takže
Sachsen LB zůstaly pouze strukturované portfoliové in
vestice (12) s potřebou refinancování ve výši přibližně
11,8 miliard EU a ty byly prodány společnosti LBBW.
K pokrytí rizika u těchto investic byla od kupní ceny
odečtena částka ve výši 500 milionů EUR.

(33)

Super-SIV byl zřízen k tomu, aby ze Sachsen LB bylo
před prodejem vyčleněno strukturované investiční
portfolio s nízkou tržní hodnotou a ponecháno až do
doby splatnosti. K převedení portfolia do Super-SIV bylo
nutno obstarat jeho refinancování. To bylo poskytnuto
částečně LBBW (bezprioritní tranše) a částečně ostatními
zemskými bankami (přednostní tranše). Aby se zamezilo
konsolidaci Super-SIV v rozvaze LBBW, musela zůstat
účast LBBW pod 50 %. Po intenzivních jednáních
převzaly zemské banky 50 % refinancování Super-SIV,
uložily však podmínku, že v případě ztrát bude mít jejich
financování přednost před financováním poskytnutým
LBBW. LBBW zase požadovala záruku Svobodného
státu Sasko, která by kryla všechny možné ztráty, jež
lze reálně předpokládat, aby se její riziko omezilo na
běžné obchodní riziko. Cílem bylo chránit portfolio
před možnými ztrátami, pokud by bylo ponecháno až
do doby splatnosti. Tyto ztráty by pak odpovídaly riziku
nesplacení. Svobodný stát Sasko nakonec souhlasil
s poskytnutím záruky za ztráty plynoucí ze Super-SIV
ve výši 2,75 miliard EUR. Tato částka byla stanovena
po intenzivních jednáních mezi LBBW a Svobodným
státem Sasko na základě posudku investičních bank,
podle jejichž odhadů se riziko nesplacení pro refinancu
jící banky blížilo nule (13).

(34)

V konečné dohodě byl mimoto stanoven poplatek za
záruku ve výši […] % nevyužité nejvyšší částky ročně,
který se po čtyřech letech doby platnosti záruky snížil
o třetinu počátečního poplatku a po sedmi letech doby
platnosti o další třetinu počátečního poplatku. To odpo
vídá částce […(> 90)] milionů EUR v období deseti let,
pokud by záruka nebyla využita.

(35)

Jak bylo uvedeno výše, Super-SIV byl financován ve dvou
tranších. První tranše ve výši těsně pod 50 % (přibližně
8,75 miliard EUR) byla financována LBBW; druhá tranše
ve výši těsně nad 50 % (přibližně 8,75 miliard EUR) byla
poskytnuta úvěrovými institucemi, které patřily do
záruční rezervy zemských bank a žirových centrál
(druh záručního sdružení členských institucí k zajištění
vkladů a odškodnění investorů). Na základě rozdělení
rizik na obě tranše ručí LBBW svou likviditou za ztráty
ve výši 8,75 miliard EU, tj. za částku, která převyšuje

(12) LAAM, Georges Quay, Synapse L/S + FI, Omega I + II a další
souhrnná aktiva (CDO, ABS, CDS, CPPI atd.).
(13) Jelikož by banky musely likviditu přesto poskytnout, vznikly by
určité náklady na refinancování.
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záruku ve výši 2,75 miliard EUR poskytnutou
Svobodným státem Sasko. Pouze další ztráty by pak
byly hrazeny ostatními zemskými bankami.

(36)

(37)

(38)

V prosinci 2007 pověřil Svobodný stát Sasko auditor
skou společnost Susat & Partner oceněním Sachsen LB,
jak bylo stanoveno v kupní smlouvě. Tato společnost
odhadla hodnotu Sachsen LB na […] miliard EUR.
Současně LBBW pověřila společnost […] (dále jen […]),
aby toto ocenění znovu prověřila. Společnost […]
dospěla ve své analýze k hodnotě podniku ve výši […]
miliard EUR. V průběhu jednání se strany dohodly na
tom, že základem bude hodnota podniku ve výši […]
miliard EUR.

V konečné dohodě byla stanovena čistá kupní cena
společnosti Sachsen LB na 328 milionů EUR, která
měla být zaplacena v hotovosti (14). Tato cena vycházela
z odhadované hodnoty Sachsen LB ve výši […] EUR, od
níž byly odečteny ztráty vzniklé v roce 2007 ve výši […]
milionů EUR za portfolio 2 a sjednané vyrovnání ztráty
za portfolio 1, které zůstalo v Sachsen LB, ve výši 500
milionů EUR. Včetně předem uskutečněné úhrady
v hotovosti ve výši 250 milionů EUR zaplatila LBBW
za nabytí Sachsen LB částku ve výši 578 milionů EUR.

24.4.2009

s názvem Sachsen Bank. Tato banka převezme rovněž
podnikovou a soukromou klientelu stávajících poboček
LBBW v Sasku (BW-Bank). Veškeré ostatní obchody
(které nespadají do podnikové a soukromé klientely)
budou ze Sachsen LB vyčleněny a převedeny na pobočku
LBBW v Sasku.

(41)

Sachsen Bank převezme rovněž pouze jednu ze dvou
oblastí činnosti Sachsen LB, a to podnikovou a dříve
nerozvinutou soukromou klientelu Sachsen LB, a
z tohoto rozvine spolu s odpovídajícím podnikáním
BW-Bank novou oblast činnosti. Sachsen Bank bude
s to v Sasku i mimo ně soutěžit na základě svých vlast
ních předností.

(42)

Druhá oblast činnosti Sachsen LB, obchodování na kapi
tálovém trhu, zůstane v LBBW a v Sasku je bude nabízet
jedna pobočka LBBW. LBBW převezme rovněž funkce
vypořádání obchodů a bude částečně fungovat jako
centrální banka pro saské spořitelny.

(43)

Co se týká obnovení životaschopnosti, analýza plánu
restrukturalizace byla založena na obchodní činnosti
Sachsen LB před jejím začleněním do LBBW (15). Restruk
turalizace zahrnovala převedení prvního portfolia do
Super-SIV. Plán mimoto jako vyrovnávací opatření před
pokládá úplné zrušení dceřiné společnosti Sachsen LB se
sídlem v Dublinu (Sachsen LB Europe), která byla pově
řena rozvojem a správou veškerých mezinárodních struk
turovaných portfolií Sachsen LB.

(44)

Sachsen LB by proto na mezinárodním kapitálovém trhu
nevykonávala žádné nové činnosti. Společnosti LBBW
zůstanou pouze cenné papíry v druhém portfoliu ve
výši 11,8 miliard EUR. Výhledy na tomto základě
ukazují, že banka v průběhu čtyřletého restrukturalizač
ního období dosáhne opět životaschopnosti.

(45)

K doložení životaschopnosti
v podstatě tyto číselné údaje:

Refinancováním strukturovaného investičního portfolia
převedeného do Super-SIV skončilo ručení zřizovatele
poskytnuté Svobodným státem Sasko pro toto portfolio.

3.4 PLÁN RESTRUKTURALIZACE
(39)

(40)

LBBW vypracovala plán restrukturalizace Sachsen LB,
který pocházel z doby prodeje Sachsen LB a dne
9. dubna 2008 byl pozměněn. Podle informací poskyt
nutých Komisi zahrnuje plán restrukturalizace období
restrukturalizace v délce čtyř let, které začíná prodejem
Sachsen LB dne 1. ledna 2008 a skončí koncem roku
2011.

Podle plánu bude Sachsen LB AG začleněna do LBBW,
bude však nadále existovat jako závislá instituce

(14) V konečné dohodě bylo stanoveno, že by kupní cena Sachsen LB
mohla být uhrazena rovněž podíly ve společnosti LBBW
s odpovídající hodnotou.

předložilo

Německo

(15) V této souvislosti jsou v plánu restrukturalizace jako nejdůležitější
strukturální opatření uvedena snížení počtu zaměstnanců z […] na
přibližně […] osob, zavedení lepší kontroly a řízení rizik
a začlenění centrálních funkcí (včetně výpočetní techniky) do
LBBW.
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Hrubé výnosy („nejhorší případ“)
(v milionech EUR)

L 104/39

2007

2008

2009

2010

2011

2012

CAGR 2007–2012 (1)
(v %)

Podnikové finance

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Obchody na kapitálových trzích (2)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Ostatní

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Celkem před synergiemi

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Výnosové
model)

synergie

(nový

obchodní

Celkem včetně synergií

[…]

(1) CAGR 2007–12 = složená roční míra růstu (compound annual growth rate) pro období od roku 2007 do roku 2012.
(2) Mezitím bylo rozhodnuto, že tuto oblast převezme pobočka LBBW v Sasku.

Provozní výsledek před zdaněním („nejhorší
případ“)
(v milionech EUR)

(46)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

CAGR 2007–2012
(v %)

Podnikové finance

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Obchodování na kapitálových trzích

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Ostatní

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Celkem před synergiemi

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Synergie

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Celkem včetně synergií

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Německo dále uvedlo, že LBBW očekává u bývalé Sachsen LB od roku 2009 výnos z vlastního
kapitálu ve výši […(> 8 %)] % a u nově založené Sachsen Bank výnos ve výši přibližně [… (> 15 %)]
%.
4. FORMÁLNÍ VYŠETŘOVACÍ ŘÍZENÍ
4.1 DŮVODY ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
4.1.1 LIKVIDNÍ FACILITA

(47)

V rozhodnutí o zahájení řízení vyjádřila Komise pochybnosti ohledně likvidní facility, poněvadž
Sachsen LB mohla mít z tohoto opaření selektivní výhodu, jelikož nebylo pravděpodobné, že by
investor v tržním hospodářství poskytl Sachsen LB úvěrovou linii za stejných podmínek jako sdružení
bank. Komise však nevyloučila, že by opatření mohlo představovat podporu na záchranu, která je
slučitelná se společným trhem.
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4.1.2 PRODEJ SACHSEN LB
(48)

(52)

Komise dále ověřovala, zda převod Sachsen LB na společ
nost LBBW zahrnoval státní podporu. Komise měla
pochybnosti, zda Svobodný stát Sasko jednal jako inve
stor v tržním hospodářství, jelikož likvidace by byla
z
hlediska
nákladů
výhodnější
než
prodej
s poskytnutou zárukou, a zastávala názor, že prodej
mohl proto obsahovat prvky podpory ve prospěch
společnosti Sachsen LB. Komise však nevznesla žádné
pochybnosti ohledně toho, že kupní cena byla příliš
nízká, a proto mohla obsahovat prvky podpory pro
kupujícího (LBBW). Komise však nevyloučila, že se
v případě záruky mohlo jednat o podporu na restruktu
ralizaci, která je slučitelná se společným trhem, pokud
byly splněny podmínky stanovené v pokynech Společen
ství k státní podpoře na záchranu a restrukturalizaci
podniků v obtížích (16) (dále jen „pokyny“).

Třetí strana zastávala názor, že záruka pro Super-SIV je
státní podporou, že rovněž příspěvek LBBW k výnosům
Sachsen LB za rok 2007 ve výši 391 milionů EUR
a uhrazení ročního schodku ve výši 641,6 milionu
EUR představují státní podporu, a že kupní cena, kterou
společnost LBBW zaplatila vlastníkům, byla vyšší než
tržní hodnota Sachsen LB.

6. PŘIPOMÍNKY

NĚMECKA
PO
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

(53)

Podle názoru Německa jednal Svobodný stát Sasko při
prodeji Sachsen LB jako investor v tržním hospodářství.
Kupní cena byla výsledkem jednání s několika možnými
kupci a vycházela z ocenění podniku, které bylo prove
deno auditorskými společnostmi podle uznaných zásad,
takže odráželo spravedlivou tržní hodnotu Sachsen LB.
I při zohlednění závazků vyplývajících ze záruky ve výši
2,75 miliardy EUR za Super-SIV dosáhli vlastníci Sachsen
LB celkově kladné kupní ceny za Sachsen LB.

(54)

Německo zopakovalo, že za účelem ohodnocení rizika
přijatého zárukou pro Super-SIV byly posouzeny tři
různé předpoklady ocenění. Při prvním předpokladu
byla na základě ocenění podle tržní hodnoty
k rozhodnému dni 30. listopadu 2007 odhadnuta
možná ztráta při převodu investic k tomuto rozhodnému
dni za cenu ve výši přibližně […] miliard EUR. Výsledky
tohoto ocenění podle tržní hodnoty však byly zkresleny
skutečností, že k tomuto okamžiku neexistoval trh pro
takovéto investice, ani se nepředpokládal prodej těchto
položek kapitálového trhu ad hoc, jelikož měly být pone
chány v portfoliu až do doby splatnosti. Podle druhého
předpokladu, který byl založen na modelovém ocenění
možného makroekonomického vývoje, byly očekávané
ztráty vypočteny pro tři scénáře. Očekávané ztráty činily
přibližně […(> 800)] milionů EUR („horší případ“), […(<
500)] milionů EUR („základní případ“), příp. […(< 200)]
milionů EUR („nejlepší případ“). Tyto předpoklady
ocenění byly vypracovány společnostmi LBBW
a Sachsen LB na základě existujících interních modelů.
Třetí předpoklad vycházel z ratingu základních položek
kapitálového trhu. Téměř všechny cenné papíry
v portfoliu měly podle Německa rating AAA (17)
a žádný z těchto papírů nezískal při ověření ratingových
agentur nižší rating. Při téměř nulové pravděpodobnosti
nesplacení u cenných papírů s ratingem AAA se rovněž
očekávané ztráty portfolia rovnaly nule.

(55)

Podle Německa byla záruka ve výši 2,75 miliard EUR
výsledkem jednání mezi zúčastněnými stranami, přičemž
LBBW chtěla záruku co nejvíce navýšit, aby omezila
vlastní ručení, zatímco Svobodný stát Sasko se pokoušel
snížit záruku na minimum.

ROZHODNUTÍ

6.1 PŘIPOMÍNKA K POSOUZENÍ LIKVIDNÍ FACILITY
(50)

Podle názoru Německa by likvidní facilita poskytnutá
sdružením bank byla poskytnuta rovněž investorem
v tržním hospodářství, jelikož odměna, kterou sdružení
bank obdrželo za nákup CP vydaných Ormond Quay,
byla vyšší, než je odměna obvyklá na trhu, je proto
v souladu s trhem. Sdružení bank by mimoto nehradilo
žádné možné ztráty v důsledku kolísání tržní ceny za
cenné papíry (ABS) ve zvláštním investičním fondu
(conduit). I při klesající tržní hodnotě bylo riziko nespla
cení velmi nízké a v případě cenných papírů, které by
byly ponechány až do doby splatnosti, bylo nutno
očekávat jen minimální ztráty.

(51)

Německo dále uvádí, že banky tak jednaly hlavně s cílem
zamezit všeobecné bankovní krizi vyvolané úpadkem
jejich sesterské zemské banky. Pokládaly riziko spojené
s nákupem CP za nižší než riziko spojené s tím, že by se
musely vypořádat s úpadkem Sachsen LB, zejména
v případě, pokud by byl použit systém zajištění vkladů.
Německo mimoto poukázalo na to, že tržní měřítka bylo
možno stanovit hypoteticky i při neexistenci trhu.

(16) Úř. věst. C 244, 1.10.2004, s. 2.

Pokud by Komise zastávala názor, že likvidní facilita
zahrnuje prvky podpory, bylo by ji možno podle názoru
Německa každopádně považovat za podporu na
záchranu, která je slučitelná se společným trhem, jelikož
CP nabyté sdružením byly srovnatelné s opatřením ve
formě půjčky, která nebyla strukturální a byla mimoto
omezena na dobu šesti měsíců.

6.2 PŘIPOMÍNKY K POSOUZENÍ PRODEJE SACHSEN LB

5. PŘIPOMÍNKY TŘETÍ STRANY
(49)

24.4.2009

(17) Rating z prosince 2007.

24.4.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

(56)

Německo uvádí, že v době jednání byly k dispozici
výsledky všech tří předpokladů. Strany jednání se dohody
na modelovém ocenění (tj. druhém předpokladu) jako na
přiměřeném způsobu ocenění rizik, jež mají být pokryta
zárukou.

(57)

Německo předložilo výpočty pro jednotlivé scénáře, aby
prokázalo, že vlastníci i při využití záruky v „základním
případě“ dosáhli při převodu banky kladné ceny. Podle
stálé praxe Komise se vychází ze scénáře v „základním
případě“, nikoli z horšího scénáře (18).

(58)

(59)

Pokud by se Komise domnívala, že prodej banky obsa
hoval prvky podpory, bylo by podle německých orgánů
možno tuto podporu každopádně podle pokynů pova
žovat za podporu na restrukturalizaci slučitelnou se
společným trhem.

Za tímto účelem předložila LBBW zmíněný plán restruk
turalizace, který udává, jak má být dosaženo obnovení
životaschopnosti Sachsen LB. Německo tvrdí, že plán
zahrnuje několik vnitřních opatření, například snížení
počtu zaměstnanců, opatření ke zlepšení řízení rizik,
začlenění segmentů do LBBW a sjednocení výpočetní
techniky. Jednoznačným cílem obchodního plánu je
snížení závislosti Sachsen LB na ziscích, jichž je dosaho
váno na kapitálovém trhu, a zejména v oblasti podnikání
„řízení aktiv / strukturované produkty“.

(60)

Německo dále tvrdí, že se investice ve výši několika set
milionů EUR, které LBBW zaplatila za nabytí Sachsen LB,
musí vyplatit a že LBBW proto udělá vše, co bude
v jejích silách, aby byla obnovena dlouhodobá života
schopnost Sachsen LB.

(61)

Co se týká vlastního příspěvku, německé orgány se
domnívají, že LBBW a ostatní banky vynaložily značné
vlastní prostředky v celkové výši [… (přibližně 30)]
miliard EUR, a že tudíž byly splněny předpoklady
pokynů. Částka ve výši […(přibližně 30)] miliard EUR
vyplývá z nákladů na zřízení Super-SIV ([…] milionů
EUR), začlenění Sachsen LB ([…] milionů EUR)
a financování portfolia 2 (17,5 miliardy EUR)
a portfolia 1 (11,8 miliardy EUR).

(62)

Německo rovněž zastává názor, že za důležité vyrovná
vací opatření je nutno považovat to, že Sachsen LB byla
dřívějšími vlastníky prodána společnosti LBBW. Prodej
zdůraznil společné přání banku trvale restrukturalizovat.

(18) Rozhodnutí Komise ve věci C 28/02, Bankgesellschaft Berlin (Úř.
věst. L 116, 14.5.2005, s. 1).
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Prodej podniků, které se nacházejí v obtížích, je důle
žitým prvním krokem k jejich trvalé restrukturalizaci.
Obecně lze předpokládat, že podnik pod kontrolou zave
dené velké německé banky bude s vysokou pravděpodob
ností životaschopný a že to zaručí, aby podnik nebyl
znovu odkázán na státní podporu. Prodej je proto
hlavním prvkem restrukturalizace Sachsen LB.

(63)

Žádný konkurent mimoto nepředložil připomínky
k rozhodnutí Komise o zahájení řízení. Prodej banky
nevedl podle názoru ostatních konkurentů k narušení
hospodářské soutěže.

(64)

Německo nabídlo po dohodě s LBBW (jménem příjemce
podpory, Sachsen LB) tyto závazky (19):

a) Níže uvedená aktiva Sachsen LB, která v průběhu
začleňování přešla na LBBW, budou převedena nebo
zlikvidována:

— Společnost Sachsen LB Europe bude do […]
převedena nebo zlikvidována. Skupina LBBW
nepřevezme žádné zaměstnance společnosti
Sachsen LB Europe, ledaže by tak byla nucena
učinit podle právních předpisů, proto nenavrhne
ani neuzavře s dnešními zaměstnanci společnosti
Sachsen LB Europe nové pracovní smlouvy (20).
Tento závazek platí po dobu dvou let od vydání
rozhodnutí Komise.
(19) „Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland bietet der Europäi
schen Kommission in Abstimmung mit der Landesbank BadenWürttemberg (LBBW) die nachfolgend unter a. – c. abschließend
angeführten Ausgleichsmaßnahmen an:
a. Die folgenden Beteiligungen der Sachsen LB, welche im Zuge der
Integration auf die LBBW übergegangen sind, werden nach
Maßgabe der folgenden Bestimmungen veräußert oder liquidiert:
— Die Sachsen LB Europe PLC wird bis zum […] veräußert
oder liquidiert.
— Die Beteiligung an der East Merchant GmbH wird bis zum
[…] veräußert.
— […].
b. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland stellt sicher, dass
die Sachsen-Bank, vertreten durch die LBBW, in keiner ihrer
Niederlassungen im Freistaat Sachsen über die Betreuung ihrer
Kunden in ihren Kerngeschäftsfeldern hinausgehende Eigenhan
delsgeschäfte auf eigene Rechnung und eigenes Risiko als eigen
ständiges Geschäftsfeld aktiv betreibt. Diese Verhaltenszusage gilt
für den vorgesehenen Restrukturierungszeitraum von vier Jahren.
c. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland stellt sicher, dass
die Sachsen-Bank, vertreten durch die LBBW, in keiner ihrer
Niederlassungen im Freistaat Sachsen über die Betreuung ihrer
Kunden in ihren Kerngeschäftsfeldern hinausgehende internatio
nale Immobiliengeschäfte als eigenständiges Geschäftsfeld aktiv
betreibt. Diese Verhaltenszusage gilt für den vorgesehenen
Restrukturierungszeitraum von vier Jahren.“
(20) Komise vychází z toho, že doložka, podle níž LBBW převezme
zaměstnance, pokud by tak musela učinit podle právních předpisů,
platí pro nejvýše 10 zaměstnanců a že se týká portfolia 1
v hodnotě 11,8 miliard EUR převzatého LBBW. Nelze vyloučit,
že převedení tohoto portfolia je nutno považovat za částečný
převod podniku, takže by LBBW mohla mít povinnost převzít
dotyčné zaměstnance. Uzavření Sachsen LB Europe by však tímto
nemělo být nijak dotčeno, pokud jde o dopad.
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— Podíl ve společnosti East Merchant GmbH bude
převeden do […].

7. POSOUZENÍ PODPORY
7.1 EXISTENCE STÁTNÍ PODPORY
(68)

Podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES 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.

(69)

Komise nadále zastává stanovisko uvedené v rozhodnutí
o zahájení řízení, že by investor v tržním hospodářství
neuskutečnil žádný z obou finančních zásahů, a tudíž
obě opatření představují státní podporu.

(70)

V této souvislosti je nutno poznamenat, že Komise již
v rozhodnutí o zahájení řízení neuvedla žádné obavy
z narušení hospodářské soutěže v souvislosti
s refinancováním prostřednictvím LBBW a sdružení
bank. Příslušné úvahy budou blíže objasněny na konci
tohoto oddílu.

— […] (21).

b) Německo zajistí, aby Sachsen Bank, zastoupená
společností LBBW, nevykonávala aktivně v žádné ze
svých poboček v Sasku na vlastní účet a na vlastní
riziko jako samostatnou oblast podnikání žádné
vlastní obchodní činnosti přesahující činnosti
v oblasti péče o zákazníky v jejích hlavních oblastech
podnikání. Tento příslib týkající se jednání je platný
po dobu restrukturalizace v délce čtyř let.

c) Německo zajistí, aby Sachsen Bank, zastoupená
společností LBBW, v žádné ze svých poboček
v Sasku neprováděla aktivně jako samostatnou oblast
podnikání
žádné
mezinárodní
obchody
s nemovitostmi přesahující péči o zákazníky v jejích
hlavních oblastech podnikání. Tento příslib týkající se
jednání je platný po dobu restrukturalizace v délce
čtyř let.

(65)

(66)

Německo potvrdilo, že […]. Německo tvrdí, že činnosti
jsou životaschopné a v žádném případě nesouvisí se
současnou krizí spojenou s rizikovými hypotékami, jejíž
příčiny spočívají ve zvýšeném poskytování úvěrů vypůj
čovatelům s vyšším rizikem nesplácení a s nižším
příjmem a horší platební schopností než u prvotřídních
vypůjčovatelů.

7.1.1 LIKVIDNÍ FACILITA
(71)

DekaBank, jakož i většina zemských bank jsou veřejno
právní instituce. Vlastníky DekaBank jsou z poloviny
zemské banky a regionální sdružení spořitelen. Zemské
banky se obvykle nacházejí ve vlastnictví jednotlivých
spolkových zemí a příslušných regionálních sdružení
spořitelen. Úvěrovou linii pro Sachsen LB poskytnutou
sdružením bank ve výši 17,1 miliardy EUR je proto
nutno přičíst státu a lze ji považovat za „opatření poskyt
nuté státem nebo ze státních prostředků“ ve smyslu čl.
87 odst. 1 Smlouvy o ES (23). Výhoda v důsledku poskyt
nutí státních prostředků by mimoto kvůli přeshraniční
a mezinárodní činnosti Sachsen LB narušila hospodář
skou soutěž v bankovním odvětví a ovlivnila obchod
uvnitř Společenství.

(72)

Komise dále podotýká, že Sachsen LB působí na přes
hraničním a mezinárodním základě, takže by výhoda
v důsledku poskytnutí státních prostředků narušila
hospodářskou soutěž v bankovním odvětví a ovlivnila
by obchod uvnitř Společenství (24).

Německo dále tvrdí, že […] (22).

6.3 PŘIPOMÍNKY K PŘIPOMÍNKÁM TŘETÍ STRANY
(67)

Co se týká připomínky třetí strany, Německo tvrdí, že
záruka za Super-SIV není státní podporou, jelikož i při
zohlednění možných závazků vyplývajících ze záruky ve
výši 2,75 miliard EUR za Super-SIV vlastníci Sachsen LB
docílili celkově kladné ceny za prodej Sachsen LB a že
příspěvek LBBW k výnosům Sachsen LB za rok 2007,
jakož i platbu předem v hotovosti ve výši 250 milionů
EUR považovala společnost LBBW za součást kupní
ceny, proto kupní cena, kterou LBBW zaplatila vlast
níkům, odpovídala tržní ceně Sachsen LB. Německo
zdůraznilo, že kromě příspěvku LBBW k výnosům
společnosti Sachsen LB za rok 2007 ve výši 391 milionů
EUR nebylo provedeno žádné jiné vyrovnání ztrát.

(21) […]. Tato oblast podnikání je životaschopná a není dotčena
současnou krizí na tržním segmentu rizikových hypoték na bydlení,
která byla spuštěna vyšším poskytováním půjček vypůjčovatelům
s vysokým rizikem a nízkým příjmem nebo horší platební schop
ností než prvotřídní vypůjčovatelé.
(22) „Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland bestätigt, dass
[…].“.

24.4.2009

(23) Přičítatelnost lze odvodit z řady ukazatelů, které jsou podmíněny
zvláštními okolnostmi tohoto případu a kontextem, v němž bylo
opatření přijato. Mezi dozorčími radami zemských bank a státem
například existují úzké osobní vazby. Sdružení bank mimoto
v tomto případě postupovalo v úzké koordinaci s BaFin
a centrální bankou.
(24) Rozhodnutí Komise ve věci C 50/06 ze dne 27.6.2007, BAWAG
(Úř. věst. L 83, 26.3.2008, s. 7, bod 127).
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(73)

Německo popírá, že by opatření poskytlo Sachsen LB
selektivní výhodu. Komise připomíná, že podle čl. 87
odst. 1 Smlouvy o ES jakýkoli zásah financovaný ze
státních prostředků, který zvýhodní podnik, obvykle
představuje státní podporu, ledaže by takovéto opatření
přijal investor za běžných podmínek tržního hospodář
ství. Rozhodnutí sdružení bank o poskytnutí posuzované
likvidity musí být v souladu se zásadou investora
v tržním hospodářství, aby bylo možno vyloučit prvky
podpory. Proto je vhodné přezkoumat, zda by investor
v tržním hospodářství poskytl Sachsen LB úvěrovou linii
za stejných podmínek jako sdružení bank.

(74)

Komise uvádí, že v okamžiku uzavření smlouvy
o sdružení neexistovala prakticky žádná poptávka po
CP zajištěných hypotékou, neexistoval tudíž žádný
účinný trh pro tento druh investic. Takováto nedosta
tečná poptávka však neznamená, že neexistuje žádné
tržní měřítko. Tržní měřítko spočívá jednoduše v tom,
že posuzované CP v té době neměly žádnou přiměřenou
hospodářskou hodnotu, což znamená, že v případě CP
vydaných Ormond Quay i v případě, že měly rating
AAA, byly řádně odměněny a riziko nesplacení bylo
velmi nízké, neexistoval o tyto CP žádný hospodářský
zájem. Komise proto vyvozuje závěr, že by investor
v tržním hospodářství neposkytl Sachsen LB žádnou
likvidní facilitu. Posuzované opatření proto představuje
státní podporu.

ceny jedná o tržní cenu, jestliže se prodej uskuteční
v rámci otevřeného a bezpodmínečného nabídkového
řízení a aktiva jsou převedena na uchazeče s nejvyšší
nabídkou nebo na jedinou nabídku. Zatímco při řádně
provedeném nabídkovém řízení lze existenci státní
podpory vyloučit, upuštění od nabídkového řízení nezna
mená automaticky existenci státní podpory. V daném
případě se rozhodly strany kupní smlouvy provést
ocenění Sachsen LB k rozhodnému dni 31. prosince
2007, přičemž se předpokládalo, že se finanční trh
poté ustálí a bude možné provést „běžné“ tržní ocenění.
I když takovéto ocenění nevylučuje automaticky existenci
prvků státní podpory, Komise v daném případě neměla
k dispozici žádné důkazy, které by zpochybnily tržní
orientaci transakce. Na základě dostupných informací
neměla Komise důvod předpokládat, že podnik byl
prodán za nižší než tržní cenu. Jak bylo vysvětleno
v bodě 0, hodnota Sachsen LB se v prosinci 2007 odha
dovala na 328 milionů EUR (25), což je kupní cena,
kterou zaplatila LBBW. V průběhu formálního vyšetřova
cího řízení nebyla mimoto žádnou třetí stranou zpochyb
něna přiměřenost kupní ceny a Komise neví o žádné třetí
straně, která by se zajímala o nabytí Sachsen LB a která
by byla ochotna nabídnout vyšší cenu. Komise proto
nadále zastává názor, že banka byla prodána za tržní
cenu a společnosti LBBW nebyla při prodeji Sachsen LB
poskytnuta žádná státní podpora.

(77)

7.1.2 PRODEJ SACHSEN LB
(75)

(76)

Německo zpochybňuje, že převod Sachsen LB na společ
nost LBBW mohl zahrnovat státní podporu. Komise však
trvá na svém názoru, že Svobodný stát Sasko při prodeji
Sachsen LB nejednal jako investor v tržním hospodářství.
Prodej Sachsen LB společnosti LBBW mohl zahrnovat
státní podporu ze dvou hledisek: za prvé podporu ve
prospěch kupce (tj. LBBW), pokud by byla akceptována
příliš nízká kupní cena, a za druhé ve prospěch Sachsen
LB, pokud by byla likvidace z hlediska nákladů výhod
nější než prodej se zárukou.

Komise zastává názor, že kupní cena zaplacená společ
ností LBBW odpovídá tržní hodnotě Sachsen LB, a uvádí,
že Svobodný stát Sasko jednal s více možnými kupci
a nakonec se rozhodl prodat Sachsen LB společnosti
LBBW. Komise poukazuje na to, že se v případě kupní
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Komise mimoto posuzovala, zda Sachsen LB vyplynula
nějaká výhoda ze skutečnosti, že by likvidace byla
z
hlediska
nákladů
výhodnější
než
prodej
s poskytnutou zárukou. Komise nemohla potvrdit, že
Svobodný stát Sasko dosáhl kladné prodejní ceny, tj.
prodejní ceny, která je vyšší než prostředky, jež
Svobodný stát Sasko poskytl. Ačkoli je nesporné, že
původní kupní smlouvou ze srpna 2007, podle níž
měla společnost LBBW zaplatit Sachsen LB minimálně
300 milionů EUR a rovněž předem provedenou úhradu
v hotovosti, bylo dosaženo kladné kupní ceny,
v následných jednáních v prosinci již tomu tak není,
jelikož Svobodný stát Sasko poskytl záruku ve výši
2,75 miliardy EUR a za to obdržel […] % prodejní
ceny ve výši 328 milionů EUR (tj. […] milionů EUR)
v hotovosti a záruční provizi (s účetní hodnotou ve
výši […(> 90)] milionů EUR) (26).

(25) […] miliard EUR (hodnota podniku Sachsen LB, k níž dospěla
společnost […] ve své analýze provedené z pověření LBBW)
minus […] milionů EUR (ztráty v roce 2007) minus […] milionů
EUR (předběžná úhrada v hotovosti) = 328 milionů EUR.
(26) Komise podotýká, že se v případě záruky poskytnuté prima facie
k zajištění refinancování Super-SIV jednalo o podporu pro Sachsen
LB, jelikož záruka umožnila prodej Sachsen LB. Bez zřízení SuperSIV (což zase bylo možné jen pomocí záruky) by k prodeji Sachsen
LB nedošlo. Jelikož však je záruka vázána na Super-SIV a Super-SIV
nebyla na LBBW převedena, nebyla společnosti LBBW poskytnuta
žádná výhoda.
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(78)

Šetření nezměnilo nic na názoru Komise, že vlastníci při
porovnávání nákladů na likvidaci a nákladů na prodej se
zárukou nezohlednili předběžnou úhradu v hotovosti ze
srpna 2007 ve výši 250 milionů EUR, jelikož tato částka
by v případě neuskutečnění prodeje nebyla vrácena.
Jinými slovy, jelikož dřívější vlastníci Sachsen LB nebyli
povinni v případě neuskutečnění prodeje vrátit LBBW
tuto předběžnou úhradu v hotovosti, nepovažoval by
investor v tržním hospodářství tuto úhradu v hotovosti
v hypotetické srovnávací situaci za dodatečné náklady.

(79)

Komise poté ověřila, zda byly náklady vzniklé
v souvislosti se Sachsen LB v rámci poskytnutí záruky
vyšší než kupní cena za Sachsen LB. Tak by tomu bylo
zejména v případě, pokud by hodnota očekávaných ztrát
spojených se zárukou ve výši 2,75 miliard EUR byla vyšší
než obdržená částka ve výši […] milionů EUR (s připoč
tením záručních provizí, které mohly dosáhnout účetní
hodnoty ve výši […] milionů EUR).

(80)

(81)

(82)

Německo odhadlo předpokládané ztráty v souvislosti se
zárukou na přibližně […(> 800)] milionů EUR („horší
případ“), […(< 500)] milionů EUR („základní případ“),
příp. […(< 200)] milionů EUR („nejlepší případ“).
Pochybnosti Komise, zda model použitý LBBW
k vyčíslení očekávaných ztrát v souvislosti se zárukou
skutečně plně přihlíží k prvkům podpory obsaženým
v záruce, nebylo možno rozptýlit. Komise poukazuje
na to, že podle ustálené judikatury může být prvek
podpory obsažený v záruce, která je poskytnuta podniku
v obtížích, stejně vysoký jako částka, na kterou se záruka
skutečně vztahuje (v tomto případě tudíž 2,75 miliard
EUR). Komise mimoto zdůrazňuje, že by Svobodný stát
Sasko i v „základním případě“, který vycházel z toho, že
se trhy rychle zotaví, na základě očekávaných ztrát
dosáhl záporné kupní ceny.

V průběhu šetření se dále potvrdil předpoklad Komise, že
by investor v tržním hospodářství za těchto nepředvída
telných okolností vycházel přinejmenším ze scénáře
v „horším případě“ s očekávanými ztrátami ve výši
[…(> 800)] milionů EUR. Komise poukazuje na to, že
její závěr je v souladu s dřívějším případem Bankgesell
schaft Berlin (27). V rozporu s tvrzením Německa neodpo
vídá mimoto přijetí scénáře v „základním případě“ stálé
praxi (28).

Komise však připouští, že negativní kupní cena může být
výjimečně investorem v tržním hospodářství přijata,
pokud by náklady prodávajícího na likvidaci byly vyšší.

(27) Rozhodnutí Komise ve věci C 28/02, Bankgesellschaft Berlin (Úř. věst.
L 116, 14.5.2005, s. 1, bod 140).
(28) Viz rozhodnutí Komise ze dne 27.6.2007 ve věci C 50/06,
BAWAG (dosud nezveřejněno, bod 155).
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Při výpočtu nákladů na likvidaci je možno zohlednit jen
ty závazky, na něž by přistoupil investor v tržním hospo
dářství (29). Vyloučeny jsou závazky v rámci státní
podpory, jelikož ty by nebyly investorem v tržním
hospodářství převzaty (30). Ručení zřizovatele je tako
výmto závazkem, který nelze zohlednit (31). Komise se
domnívá, že se jedná o stávající podporu a navrhla nále
žitá opatření k jejímu odstranění (32). Náklady, které
mohou případně vzniknout v rámci ručení zřizovatele,
by Svobodný stát Sasko jednající jako investor v tržním
hospodářství nemohl při prodeji Sachsen LB uplatnit.
Německo nezmínilo žádné jiné závazky, které by mohl
investor v tržním hospodářství při vyčíslení nákladů na
likvidaci vzít v úvahu.

(83)

Komise potvrzuje, že nelze přijmout tvrzení Německa, že
pro Svobodný stát Sasko je nadále relevantní úbytek
vlastního kapitálu ve výši 880 milionů EUR, jelikož
Sachsen LB již prodal, nebral by tudíž v potaz ztráty
v průběhu možné likvidace, nýbrž pouze dodatečné
náklady.

(84)

Komise bere na vědomí, že Svobodný stát Sasko jako
dílčí vlastník poskytl celou záruku a ostatní vlastníci
nevložili do záruky žádné vlastní prostředky. Výměnou
za záruku, která by v nejlepším (ačkoli nepravděpo
dobném) případě činila nejméně […] milionů EUR
a mohla se zvýšit až na 2,75 miliardy EUR, dosáhl
Svobodný stát Sasko prodejem Sachsen LB pouze částky
[…] milionů EUR.

(85)

Komise proto vyvozuje závěr, že Svobodný stát Sasko
prodal Sachsen LB za zápornou kupní cenu, a proto
poskytl Sachsen LB státní podporu.

7.1.3 REFINANCOVÁNÍ SUPER-SIV
(86)

Komise nevznesla žádné obavy z narušení hospodářské
soutěže s ohledem na refinancování Super-SIV ze strany
LBBW a ostatních zemských bank a po ukončení vyše
třovacího řízení trvá na svém stanovisku, že toto
opatření nepředstavuje státní podporu.

(29) Spojené věci C-278/92, C-279/92 a C-280/92, Hytasa, Sb. rozh.
1994, s. I-4103 (bod 22).
(30) Viz věc C-334/99, Gröditzer Stahlwerke, Sb. rozh. 2003, s. I-1139,
bod 133 a násl., a rozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 2008 ve
věci C 56/08, Bank Burgenland (dosud nezveřejněno).
(31) Viz rozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 2008 ve věci C 56/08,
Bank Burgenland (dosud nezveřejněno).
(32) Viz poznámka pod čarou č. 1. Ručení zřizovatele by se uplatnilo
pouze v případě, pokud by banka prohlásila, že není schopna
dostát svým závazkům, tj. oznámila by svou platební neschopnost.
Zdá se, že posuzovaná transakce takto poskytla Sachsen LB další
výhodu, jelikož nejenže chránila věřitele, nýbrž zajišťovala rovněž
přežití banky.

24.4.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

(87)

Zřízení
Super-SIV
je
jednoznačně
spojeno
s restrukturalizací a prodejem Sachsen LB společnosti
LBBW. Bez Super-SIV by Sachsen LB musela uhradit
ztráty z ocenění podle tržní hodnoty ve výši přibližně
[…(0,5–1,5)] miliardy EUR. Zřízení Super-SIV je proto
úzce spojeno s restrukturalizací a prodejem Sachsen LB.
Kupní cena, kterou uhradila LBBW, a ocenění hodnoty
podniku přihlížely k zřízenému Super-SIV a likviditě
poskytnuté LBBW a zemskými bankami.

(88)

Refinancování Super-SIV však mohlo přesto představovat
státní podporu, pokud by LBBW a ostatní zemské banky
obdržely za poskytnutou likviditu nepřiměřeně vysokou
odměnu a pokud by LBBW a ostatní zemské banky
nejednaly při poskytnutí likvidity určené pro Super-SIV
jako investor v tržním hospodářství.

(89)

Poskytnutí likvidity a prostředků na refinancování patří
k hlavní činnosti banky. Banky poskytují účastníkům
trhu likviditu, kterou následně refinancují půjčením
podobných částek. Podle zvláštní struktury aktiv a pasiv
volí každá banka vhodnou strategii refinancování (s
ohledem na dobu trvání a původ aktiv), aby optimalizo
vala své celkové náklady na refinancování a aby snížila
rizika s tím spojená na nejnižší možnou míru. V průběhu
refinancování se mohou zkrátit nebo prodloužit termíny
splatnosti závazků, mohou být dohodnuty nižší úrokové
sazby u nových závazků nebo se může jednat
o kombinaci různých těchto možností. Z rozdílu mezi
výnosy z (např. dlouhodobého) poskytnutí likvidity
a náklady na (např. krátkodobý) úvěr vyplývá příležitost
k dosažení zisků.

(90)

Komise zastává názor, že LBBW a ostatní zemské banky
neměly z poskytnutí potřebné likvidity pro Super-SIV
žádný prospěch. Vzhledem k četným možnostem inve
stování na vnitrostátním a mezinárodním kapitálovém
trhu by LBBW a zemské banky mohly likviditu poskyt
nutou Super-SIV bezpochyby investovat i jinak. Refinan
cováním Super-SIV se proto nezvýšil jejich celkový
objem refinancování. Mimoto refinancováním Super-SIV
nedosáhly vyšších výnosů, než je skutečná tržní hodnota,
jelikož zejména za nižší riziko podložené státní zárukou
byl uhrazen poplatek. Cílem Super-SIV je zachovat
portfolio až do doby splatnosti. Výnosy vyplývají
z náhrady aktiv zajišťujících cenné papíry v portfoliu
s různou lhůtou splatnosti. Bylo však dohodnuto, že
výnosy ze Super-SIV budou použity výhradně
k zaplacení poplatku za záruku, který má uhradit
Super-SIV Svobodnému státu Sasko, správních poplatků
za Super-SIV a přiměřené odměny pro LBBW a ostatní
zemské banky za poskytnutí likvidity potřebné
k refinancování Super-SIV.
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(91)

Komise se mimoto domnívá, že likvidita pro Super-SIV
byla společností LBBW a ostatními zemskými bankami
poskytnuta za podmínek obvyklých na trhu a že by
stejně tak jednal investor v tržním hospodářství, který
by se nacházel v situaci těchto úvěrových institucí,
takže se státní podpora v souvislosti se Super-SIV nezvý
šila. Jak bylo podrobněji objasněno výše, banky získaly
z výnosů SIV přiměřenou odměnu. Mimoto byly do
Super-SIV převedeny strukturované portfoliové investice
v hodnotě 17,5 miliard EUR a měly zde být ponechány
až do lhůty splatnosti. Rozhodujícím kritériem pro vyčí
slení rizik spojených s tímto převodem je proto „nespla
cení“ v době splatnosti, a nikoli „ztráty z ocenění podle
tržní hodnoty“ na základě dočasně neexistujících trhů.
Očekávané ztráty (riziko nesplacení) v „horším případě“
byly odhadnuty na […(> 800)] milionů EUR, takže
LBBW měla k dispozici ještě rezervu ve výši […] miliard
EUR. Z podnikatelského hlediska lze proto riziko přijaté
LBBW a ostatními zemskými bankami považovat za
omezené; to platí rovněž pro riziko, které převzal stát
nad záruku Svobodného státu Sasko ve výši 2,75 mili
ardy EUR. Jelikož LBBW a ostatní zemské banky platily
běžné tržní úroky, neexistuje v tomto zcela zvláštním
případě žádný důvod pro domněnku, že refinancování
nebylo poskytnuto podle tržních zásad.

(92)

Refinancování Super-SIV ze strany LBBW a zemských
bank není mimoto srovnatelné s prvním opatřením,
které představuje podporu pro Sachsen LB. Tržní
podmínky v prosinci 2007 se ve srovnání se srpnem
2007 podstatně změnily. V srpnu 2007 v zásadě neexi
stovali žádní investoři, kteří by byli ochotni investovat do
zvláštního investičního fondu (conduit) jako Super-SIV.
Riziko, které převzalo sdružení bank za odměnu ve
výši […] základních bodů, nebylo s ohledem na skuteč
nost, že k tomuto okamžiku skutečně neexistovali žádní
zájemci, kteří by investovali do tohoto zvláštního inve
stičního fondu, v souladu s trhem. Naproti tomu
v prosinci investoři vzhledem k lepším tržním
podmínkám opět nakupovali CP zajištěné aktivy. Cílem
Super-SIV mimoto bylo zachovat začleněné portfolio až
do doby splatnosti, zatímco banky ve sdružení nakupo
valy CP, které byly časově omezené a jistě nebyly drženy
až do doby splatnosti cenných papírů. Odměna vyplýva
jící ze smlouvy o sdružení byla velmi nízká, takže inve
stoři od října 2007 opět nakupovali CP i mimo smlouvu
o sdružení. Zotavení trhů znamenalo, že se investoři opět
zajímali o cenné papíry, i když by nebyli ochotni zaplatit
nominální hodnotu. Vzhledem k odhadovaným rizikům
nesplacení lze vyvodit závěr, že by refinancování ze
strany LBBW a ostatních zemských bank bylo přijatelné
pro investora v tržním hospodářství, který by se nacházel
ve stejné situaci jako tyto úvěrové instituce, nezahrnuje
proto státní podporu, která by převyšovala hodnotu
záruky poskytnuté Svobodným státem Sasko. Z výše
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uvedených důvodů Komise vyvozuje závěr, že refinanco
vání Super-SIV nezahrnuje žádnou další státní podporu.

7.2.2 ČL. 87 ODST. 3 PÍSM. C) SMLOUVY O ES: PODPORY
PRO PODNIKY V OBTÍŽÍCH
(96)

7.2 SLUČITELNOST SE SPOLEČNÝM TRHEM
(93)

24.4.2009

Komise se domnívá, že by dotyčná opatření, která (jak
bylo objasněno výše) představují státní podporu, bylo
možno prohlásit za slučitelná se společným trhem
pouze na základě čl. 87 odst. 2 písm. b) a c) Smlouvy
o ES, jelikož všechna ostatní ustanovení tohoto článku
jednoznačně nejsou použitelná.

Komise je názoru, že by Sachsen LB nebyla podle bodu 9
pokynů bez likvidní facility sdružení bank a předběžné
úhrady v hotovosti ve výši 250 milionů EUR s velkou
pravděpodobností s to, zvládat déle problémy
v souvislosti s likviditou. Hrozící ztráty by vedly
k uzavření banky, čímž jsou splněny podmínky bodu
10 písm. c) pokynů. Německo toto stanovisko uvedené
již v rozhodnutí o zahájení řízení nezpochybnilo.

7.2.2.1 Podpora na záchranu
(97)

Šetření potvrdilo názor Komise uvedený v rozhodnutí
o zahájení řízení, že první (nikoli však druhé) opatření
lze považovat za podporu na záchranu slučitelnou se
společným trhem, jelikož splňuje všechny podmínky
uvedené v bodě 25 pokynů, zejména níže objasněné
podmínky.

7.2.1 ČL. 87 ODST. 3 PÍSM. B) SMLOUVY O ES: PODPORY,
KTERÉ MAJÍ NAPRAVIT VÁŽNOU PORUCHU
V HOSPODÁŘSTVÍ NĚKTERÉHO ČLENSKÉHO STÁTU
(94)

(95)

Podle čl. 87 odst. 3 písm. b) Smlouvy o ES jsou podpory,
které mají napravit vážnou poruchu v hospodářství
některého členského státu, slučitelné se společným
trhem. Komise však chce nejprve poukázat na to, že
Soud prvního stupně Evropských společenství zdůraznil,
že čl. 87 odst. 3 písm. b) Smlouvy o ES je nutno uplat
ňovat restriktivně, takže podporu nelze poskytnout
pouze jednomu podniku nebo jednomu odvětví, nýbrž
musí sloužit k nápravě poruchy v celém hospodářství
členského státu. Komise proto rozhodla, že vážná
porucha v hospodářství není napravena podporou,
která má „odstranit potíže jediného příjemce […],
a nikoli celého hospodářského odvětví“. Komise se
mimoto ještě nikdy v případech, které se týkaly bank
v obtížích, neopírala o toto ustanovení Smlouvy o ES.

Šetření potvrdilo zjištění Komise, že problémy Sachsen
LB je nutno přičíst zvláštním událostem souvisejícím
s tímto podnikem. Informace poskytnuté Německem
mimoto Komisi nepřesvědčily, že by systémové účinky
vyplývající z úpadku Sachsen LB mohly dosáhnout tako
vého rozměru, aby představovaly „vážnou poruchu
v hospodářství“ Německa ve smyslu čl. 87 odst. 3
písm. b) (33). Daný případ spočívá ve zvláštních problé
mech Sachsen LB, takže jsou nezbytná cílená nápravná
opatření, jež je nutno přijmout podle pravidel pro
podniky v obtížích. Komise proto nevidí žádný důvod
pro slučitelnost dotyčných opatření se společným trhem
na základě čl. 87 odst. 3 písm. b) Smlouvy o ES.

(33) Viz rozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 2008 ve věci NN 25/08,
podpora na záchranu pro WestLB (dosud nezveřejněno).

Forma podpory
(98)

Podpora na záchranu musí splňovat podmínku bodu 25
písm. a) pokynů, podle něhož musí být podpora na
záchranu poskytnuta formou úvěru nebo úvěrových
záruk a každý úvěr je třeba splatit a platnost každé
záruky musí skončit v období nepřesahujícím šest měsíců
od poukázání první splátky danému podniku (34).

(99)

V daném případě poskytlo sdružení bank nabytím CP
vydaných Ormond Quay společnosti Sachsen LB likvidní
facilitu. Vzhledem k tomu, že Německo potvrdilo, že
riziko nesplacení u základních položek kapitálového
trhu zůstává Sachsen LB, lze likvidní facilitu považovat
za šestiměsíční kontokorentní úvěr ve výši 17,1 miliard
EUR. Jinými slovy, poskytnutí likvidity je srovnatelné
s úvěrem sdružení bank pro Sachsen LB. Podpora je
mimoto časově omezená a poskytnutá likvidita bude
vrácena v období kratším než šest měsíců od poukázání
první splátky danému podniku. Opatření neobsahuje
žádný strukturální prvek, je omezeno pouze na poskyt
nutí likvidity a je vratné, jelikož je omezeno na dobu
šesti měsíců.

(34) V případě podpory na záchranu v odvětví bankovnictví však lze
učinit výjimku. Viz poznámka pod čarou k bodu 25 písm. a)
pokynů, v níž se uvádí, že podpora poskytnutá v jiné formě než
formou úvěru nebo úvěrových záruk, které splňují podmínky bodu
25 písm. a) pokynů, by v každém případě měla splňovat obecné
zásady pro podporu na záchranu a nemůže spočívat ve strukturál
ních finančních opatřeních týkajících se vlastních prostředků banky.
Viz rozhodnutí Komise ze dne 5. prosince 2007 ve věci NN 70/07,
Northern Rock (dosud nezveřejněno, bod 43), a rozhodnutí Komise
ze dne 30. dubna 2008 ve věci NN 25/08, podpora na záchranu pro
WestLB (dosud nezveřejněno).

24.4.2009
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(100) Likvidní facilita mimoto nesníží náklady Sachsen LB na

refinancování na úroveň, která by byla nižší než tržní
sazba. Jak je uvedeno v bodech 21 a 22, odměna zapla
cená Sachsen LB se uskutečnila podle EURIBOR, který
dne 6. srpna 2007 činil 4,112 (35), s připočtením […]
základních bodů, tj. byla zaplacena odměna ve výši […],
která byla vyšší než referenční úroková sazba pro
Německo, jež v srpnu 2007 činila 4,62.

Nezbytné minimum
(101) Podle bodu 25 písm. d) musí být výše podpory na

záchranu omezena na částku potřebnou k udržení
podniku po dobu šesti měsíců, pro níž byla podpora
schválena. Komise v této souvislosti poznamenává, že
povinnost nákupu sdružení bank existovala pouze pro
CP, které nebylo možno umístit na trhu. Sdružení bank
bylo proto povinno koupit pouze ty CP vydané Ormond
Quay, jež nebylo možné umístit u jiných investorů než
bank ve sdružení. Na tomto základě Komise vyvozuje
závěr, že se v případě poskytnutí likvidní facility jednalo
o nezbytné minimum k udržení činnosti Sachsen LB.
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7.2.2.2 Podpora na restrukturalizaci
(105) Šetření umožnilo

Komisi vyvodit závěr, že druhé
opatření, které nepředstavuje podporu na záchranu, lze
považovat za podporu na restrukturalizaci slučitelnou se
společným trhem, jelikož splňuje všechny předpoklady
pokynů.

Obnovení dlouhodobé životaschopnosti
(106) Šetření za prvé potvrdilo, že na základě restrukturalizace

bude obnovena dlouhodobá životaschopnost Sachsen LB.
Podle názoru Komise je prodej Sachsen LB společnosti
LBBW řešením vzniklých potíží a má rozhodující
význam pro příznivý hospodářský vývoj banky v rámci
skupiny LBBW. LBBW mohla u Sachsen LB použít nový
obchodní model, který již byl úspěšně použit v PorýníFalcku. Německo mimoto uvedlo, že návratnost vlastního
kapitálu Sachsen Bank dosáhne výnosnosti soukromých
konkurentů.

(102) Jelikož splatnost CP nesměla překročit jeden měsíc, byly

nové CP emitovány každý měsíc. Od října 2007 však
někteří investoři (především […(banky z veřejného
sektoru)]) nakupovali opět i CP, které byly umístěny na
trhu, nebyly tudíž spojeny se smlouvou o sdružení, takže
smlouva o sdružení ztratila svůj původní smysl.

(107) Šetřením bylo dále potvrzeno, že LBBW přeorientovala

obchodní činnosti banky v Sasku a upustila od ztráto
vých oblastí podnikání v Sasku, jelikož v Sasku nebudou
uskutečňovány žádné nové strukturní investiční činnosti.

Zamezení přílišnému narušení hospodářské soutěže
(103) Podle bodu 25 písm. b) pokynů může být podpora na

záchranu opodstatněna závažnými sociálními problémy,
nesmí mít však příliš nepříznivý dopad na ostatní členské
státy. Dotyčné opatření lze odůvodnit závažnými sociál
ními problémy, jelikož bez opatření by bylo nutno
Sachsen LB zlikvidovat, což by bylo spojeno se značným
snížením počtu zaměstnanců. Opatření nemá příliš nepří
znivý dopad na ostatní členské státy, jelikož banka není
podle finančních podmínek smlouvy o sdružení schopna
vystupovat na trhu agresivně.

Zásada „jednou a dost“
(104) Zásada „jednou a dost“ je splněna, jelikož Sachsen LB

dosud neobdržela žádnou podporu na záchranu nebo
restrukturalizaci.

(35) Jelikož sdružení bank refinancuje portfolio měsíčně, použije se
EURIBOR 1 měsíce.

(108) Nový obchodní model LBBW za prvé ukazuje, že

budoucí činnost dřívější Sachsen LB bude omezena
a soustředí se na podnikovou a soukromou klientelu
v Sasku a v sousedních regionech, zatímco ústřední
funkce jsou začleněny do LBBW a mají být vykonávány
touto bankou. Komise zastává názor, že (jak vyplývá
z předaných podkladů) zaměření Sachsen LB na podni
kovou klientelu a majetné soukromé zákazníky je udrži
telným obchodním modelem. Tyto obchodní činnosti
doplňují obchodní model spořitelen; LBBW již prokázala
udržitelnost tohoto modelu v Bádensku-Württembersku
a Porýní-Falcku. Komise ověřila základní prognózu
rozvoje trhu a shledala ji věrohodnou; odhadovaných
výnosů lze podle názoru Komise dosáhnout. Na základě
výše uvedených výsledků by měla být Sachsen Bank
schopna na základě vlastních předností soutěžit na
saském a přeshraničním finančním trhu. Za druhé, jak
vyplývá z podrobného popisu konjunkturálních okol
ností, které vedly k obtížím banky, je převedení činností
na kapitálovém trhu a obchodování na vlastní účet na
LBBW a omezení obchodní činnosti stanovené v plánu
restrukturalizace nezbytně nutné, aby se neopakovaly
chyby minulosti.

L 104/48

CS

Úřední věstník Evropské unie

(109) Pro úplnost Komise bere na vědomí, že se v plánu

restrukturalizace Sachsen LB zmiňuje rovněž udržitelné
řešení k obnovení dlouhodobé životaschopnosti Sachsen
LB jako samostatné instituce k okamžiku prodeje banky,
ačkoliv tento model na základě začlenění Sachsen LB do
LBBW, díky němuž mohlo být zaručeno přežití Sachsen
LB, nebyl nikdy konkrétně realizován. Z plánu restruktu
ralizace, k němuž byla připojena studie trhu a který
vycházel ze spolehlivých prognóz vývoje trhu, jedno
značně vyplývá, že by zvolený obchodní model fungoval.
To lze odvodit z výše podrobně uvedených číselných
údajů, podle nichž by se i v nejhorším případě hrubé
výnosy a provozní výsledky Sachsen LB v období 2007
až 2012 […] vyvíjely kladně. Hrubé výnosy se
u podnikové klientely (Corporate Finance) zvýší z […]
milionů EUR na […] milionů EUR, což odpovídá
ročnímu kumulovanému tempu růstu ve výši […].
Celkově to představuje nárůst […] před synergiemi
a nárůst ve výši […] včetně výnosových synergií. […]
je nutno přičíst nákladům restrukturalizace a sníží se
z […] milionů EUR na […] milionů EUR. Komise posu
zovala rovněž základní předpoklady plánu restrukturali
zace a nemá důvod nepovažovat je za reálné.

7.2.2.3 Omezení podpory na nezbytné minimum –
vlastní příspěvek
(110) Pochybnosti Komise, zda je podpora omezena na

nezbytné minimum, bylo možno rozptýlit. Komise
zastává názor, že podpora je omezena na nezbytné
minimum a že podle požadavků uvedených
v pokynech byl poskytnut významný vlastní příspěvek
na restrukturalizaci, tj. bankou bude uhrazeno více než
50 % nákladů na restrukturalizaci.

24.4.2009

(114) Za třetí, Sachsen LB potřebovala likvidní prostředky ve

výši 17,5 miliardy EUR na financování své účelové
společnosti, která investovala do strukturovaných inve
stic. Ačkoliv to je v zásadě zcela běžným postupem
banky (s nímž by proto nebyly spojeny žádné náklady
na restrukturalizaci), je ve zvláštním případě Sachsen LB,
která nebyla schopna takovéto refinancování nadále
poskytovat, situace odlišná (36).

(115) Vyvstává otázka, zda lze toto refinancování uznat jako

vlastní příspěvek.

(116) Komise se domnívá, že podmínky refinancování přijaté

LBBW a ostatními zemskými bankami odpovídají
obchodním podmínkám, které by přijal i investor
v tržním hospodářství ve srovnatelné situaci
s přihlédnutím k záruce ve výši 2,75 miliardy EUR
poskytnuté Svobodným státem Sasko. V případě nezávis
lých soukromých investorů by se muselo takovéto refi
nancování uskutečnit z vlastních prostředků kupující
banky nebo z externího financování poskytnutého za
tržních podmínek jinými investujícími bankami (viz
bod 7.1.3). Co se týká záruky, v případě částky refinan
cování ve výši 2,75 miliardy EUR by se jednoznačně
jednalo o transakci, která zahrnuje podporu, přičemž
by bylo možno uplatnit, že se toto vztahuje na celou
bezprioritní tranši, kterou financoval kupující (37). Posu
zované opatření se však tímto nestává státní podporou, je
pouze státní podporou zvýhodněno.

(117) Komise se na druhou stranu nedomnívá, že v tomto

(111) K tomuto závěru Komise dospěla se zohledněním níže

objasněných aspektů.

(112) Za prvé, banka byla v rámci transakce neobsahující

podporu převedena na nového vlastníka, LBBW. LBBW
hradí veškeré náklady na restrukturalizaci spojené se
zřízením Super-SIV a začleněním Sachsen LB, které se
odhadují na […] milionů EUR až […] milionů EUR.

případě financování poskytnuté ostatními nezávislými
bankami v tržním hospodářství pro druhou přednostní
tranši obsahuje podporu. V tomto případě by byly inve
stující banky chráněny celou bezprioritní tranší ve výši
8,54 miliard EUR (a sice bez ohledu na záruku, kterou
poskytl Svobodný stát Sasko). Jejich rozhodnutí
o refinancování přednostní tranše vycházelo z ochrany
poskytnuté celou první tranší. Možná podpora by se za
této situace omezovala na první tranši, takže přinej
menším druhou tranši lze považovat za tržní, a tudíž
za vlastní příspěvek.

(118) Vlastní příspěvek v rámci refinancování Super-SIV proto

mírně překračuje 8,75 miliard EUR.

(113) Za druhé, LBBW zaplatila předem vyrovnání ztrát ve výši

250 milionů EUR. Dále převzala část ztrát a finančních
potřeb s ohledem na portfolio 1. LBBW se mimoto zavá
zala, že zcizí určitá aktiva Sachsen LB. Jelikož však v této
fází není možné přesně vyčíslit výnosy z tohoto prodeje,
nelze je zohlednit jako vlastní příspěvek.

(36) Poskytnutí likvidity bankami bylo rovněž předmětem šetření, které
vedlo k rozhodnutí Komise ve věci C 58/03, Alstom (Úř. věst.
L 150, 10.6.2005, s. 24, bod 216). Rozhodnutí Komise ze dne
12. září 2007 ve věci C 54/06, Bison Bial (Úř. věst. L 46,
21.2.2008, s. 41, bod 62 a násl.).
(37) Komise však v dřívějších případech refinancování uznala, že části
půjčky, které nebyly podloženy zárukou, je možno považovat za
vlastní příspěvek. Viz rozhodnutí Komise ze dne 7.3.2007 ve věci
C 10/06, Cyprus Airways Public Ltd. (Úř. věst. L 49, 22.2.2008, s. 25,
bod 139).

24.4.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

(119) Vyvozuje se závěr, že z nákladů na restrukturalizaci ve

výši […] miliard EUR lze částku ([…]) ve výši […]
miliard EUR považovat za vlastní příspěvek. Komise
proto vyvozuje závěr, že vlastní příspěvek činí celkem
51 % nákladů na restrukturalizaci, překračuje proto
50 % příspěvek vyžadovaný v pokynech.

7.2.2.4 Zamezení přílišnému narušení hospodářské
soutěže – vyrovnávací opatření
(120) Komise je po šetření a diskusích s německými orgány

přesvědčena, že jsou přijata dostatečná opatření, aby se
pokud možno co nejvíce zmírnily možné nepříznivé
účinky podpory na konkurenty. Komise má za to, že
opatření jsou úměrná účinkům podpory narušujícím
hospodářskou soutěž, které lze v podstatě přičíst přežití
Sachsen LB – i když pouze jako součásti LBBW.
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LB nepředpokládal, lze jejich prodej považovat za vyrov
návací opatření.

(124) Německo a LBBW se mimoto zavázaly, že Sachsen Bank

nebude aktivně vykonávat žádné činnosti na vlastní účet
a žádné mezinárodní činnosti v oblasti nemovitostí.

(125) Popsaný převod se týká podniků, které měly podle plánu

na rok 2008 dosáhnout přibližně […(> 25)] % zisku
skupiny Sachsen LB. Jedná se tudíž o vyrovnávací
opatření, které svým rozsahem a formou postačuje
k přiměřenému omezení účinků narušujících hospodář
skou soutěž vyplývajících z takto vysoké podpory (38). To
platí o to více, že přítomnost Sachsen LB na trhu je
navzdory vysoké částce podpory poměrně malá
a opatření přijatá LBBW přispějí rovněž ke stabilizaci
finančních trhů.

(126) Komise mimoto bere na vědomí, že se staří vlastníci
(121) Došlo k jednoznačnému omezení činnosti Sachsen LB na

kapitálovém trhu. To zahrnuje zejména likvidaci, popř.
převod Sachsen LB Europe, což překračuje původní
záměry plánu restrukturalizace. LBBW měla v úmyslu
pokračovat v činnosti dceřiné společnosti v Dublinu,
ačkoli v menším rozsahu. Sachsen LB Europe je nezávisle
na skutečnosti, že se některá jí spravovaná portfolia
ukázala v průběhu finanční krize jako ztrátová, zave
deným poskytovatelem služeb pro strukturované finanční
investice s příslušným know-how. Sachsen LB Europe
mohla pokračovat v činnosti pro třetí strany, a tak
dosáhnout výnosů z provizí pro Sachsen LB/LBBW.
Sachsen LB Europe byla až do událostí v létě 2007
hlavním zdrojem zisku skupiny Sachsen LB. Mimoto
byly činnosti Sachsen LB Europe narušeny kvůli soutěž
nímu chování Sachsen LB. Komise proto považuje likvi
daci, příp. převod Sachsen LB Europe za účinné vyrovná
vací opatření.

(122) Podle názoru Komise je rovněž převod podílů v dceřiné

společnosti East Merchant GmbH, která hrála důležitou
roli ve strukturovaných činnostech Sachsen LB na
finančním trhu, účinným vyrovnávacím opatřením.
Společnost East Merchant působí v různých oblastech
strukturovaných financí, mimo jiné v oblasti leasingu
pro dopravu a logistiku. Podnik k ziskům Sachsen LB
pravidelně přispíval velmi dobrými výsledky.

(123) Totéž platí pro převod […]. Jelikož se tyto společnosti

soustředí […], nemohou (jak bylo uvedeno výše) být ve
skutečnosti spojovány s činnostmi v oblasti rizikových
hypoték. Jelikož se převod obou dceřiných společností
v plánu restrukturalizace společnosti LBBW pro Sachsen

banky a vedení již nepodílejí na činnostech Sachsen LB,
což je důležitým signálem s ohledem na snížení subjek
tivního rizika.

(127) Celkově se Komise domnívá, že vyrovnávací opatření

jsou úměrná účinkům narušujícím hospodářskou soutěž,
které byly způsobeny podporou poskytnutou Sachsen LB.

(128) Komisi je nutno informovat o pokroku provádění výše

uvedených vyrovnávacích opatření.

8. NÁVRH
(129) Z těchto důvodů má Komise za to, že obě posuzovaná

opatření – likvidní facilita a poskytnutí záruky – byla
provedena v rozporu s čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES.
Komise však dospěla k závěru, že likvidní facilita je
podporou na záchranu a záruka poskytnutá Sachsen LB
představuje podporu na restrukturalizaci, které lze podle
čl. 87 odst. 3 Smlouvy o ES považovat za slučitelné se
společným trhem, jsou-li splněny příslušné podmínky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Likvidní facilita a záruka, jež byly poskytnuty Landesbank
Sachsen Girozentrale (Sachsen LB) v souvislosti s jejím
převodem, představují státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1
Smlouvy o ES, která je za předpokladu, že jsou splněny
podmínky a závazky uvedené v článku 2, slučitelná se
společným trhem.
(38) Viz rozhodnutí Komise ve věci C 58/03, Alstom (Úř. věst. L 150,
10.6.2005, s. 24, bod 201).
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Článek 2
1.
Plán restrukturalizace Sachsen LB, který Německo předalo
Komisi v dubnu 2008, bude plně proveden.
2.
Níže uvedená aktiva budou převedena na třetí stranu,
která je nezávislá na skupině Landesbank Baden-Württemberg
(skupina LBBW), nebo budou zlikvidována:
a) Společnost Sachsen LB Europe plc bude do […] převedena
nebo zlikvidována. Skupina LBBW nepřevezme žádné
zaměstnance společnosti Sachsen LB Europe plc, ledaže by
tak byla nucena učinit podle právních předpisů, proto
nenavrhne ani neuzavře s dnešními zaměstnanci společnosti
Sachsen LB Europe plc nové pracovní smlouvy. Tento
závazek platí po dobu dvou let od vydání tohoto rozhod
nutí.
b) Podíl ve společnosti East Merchant GmbH bude převeden do
[…].
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činnosti v oblasti péče o zákazníky v jejích hlavních oblas
tech podnikání. Tento příslib týkající se jednání je platný do
konce roku 2011.
b) Německo zajistí, aby Sachsen Bank, zastoupená společností
LBBW, v žádné ze svých poboček v Sasku neprováděla
aktivně jako samostatnou oblast podnikání žádné meziná
rodní obchody s nemovitostmi přesahující péči
o zákazníky v jejích hlavních oblastech podnikání. Tento
příslib týkající se jednání je platný do konce roku 2011.
4.
Za účelem sledování plnění podmínek a závazků stanove
ných v odstavcích 1, 2 a 3 bude Německo předkládat do roku
2012 pravidelně zprávy o pokroku při provádění plánu restruk
turalizace a těchto podmínek a závazků.
Článek 3
Toto rozhodnutí je určeno Spolkové republice Německo.

c) […] bude převedena.
3.

Platí tyto závazky:

a) Německo zajistí, aby Sachsen Bank, zastoupená společností
LBBW, nevykonávala aktivně v žádné ze svých poboček
v Sasku na vlastní účet a na vlastní riziko jako samostatnou
oblast podnikání žádné vlastní obchodní činnosti přesahující

V Bruselu dne 4. června 2008.
Za Komisi
Neelie KROES

členka Komise
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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 23. dubna 2009,
kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení některých správních oblastí Itálie
za úředně prosté tuberkulózy skotu, brucelózy skotu a enzootické leukózy skotu, prohlášení
některých správních oblastí Polska za úředně prosté enzootické leukózy skotu a prohlášení
Polska a Slovinska za úředně prosté tuberkulózy skotu
(oznámeno pod číslem K(2009) 2972)
(Text s významem pro EHP)

(2009/342/ES)
v oblasti Piemonte, jež dosud nebyla zařazena do kapi
toly 2 přílohy II rozhodnutí 2003/467/ES, aby celé
uvedené oblasti mohly být považovány za oblasti Itálie
úředně prosté brucelózy skotu.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964
o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř
Společenství (1), a zejména na přílohu A kapitolu I odst. 4,
přílohu A kapitolu II odst. 7 a přílohu D kapitolu I písm.
E uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

(3)

(4)

Směrnice 64/432/EHS stanoví, že členský stát nebo část
členského státu mohou být prohlášeny za úředně prosté
tuberkulózy skotu, brucelózy skotu a enzootické leukózy
skotu, pokud jde o stáda skotu, jsou-li splněny určité
podmínky stanovené v uvedené směrnici.

Seznamy oblastí členských států prohlášených za prosté
tuberkulózy skotu, brucelózy skotu a enzootické leukózy
skotu jsou stanoveny v rozhodnutí Komise 2003/467/ES
ze dne 23. června 2003, kterým se stanoví status stád
skotu úředně prostých tuberkulózy, brucelózy
a enzootické leukózy skotu v některých členských státech
nebo oblastech členských států (2).

Itálie předložila Komisi dokumentaci prokazující splnění
příslušných podmínek stanovených ve směrnici
64/432/EHS, pokud jde o provincii Oristano v oblasti
Sardegna, aby uvedená provincie mohla být považována
za oblast Itálie úředně prostou tuberkulózy skotu.

Itálie předložila Komisi dokumentaci prokazující splnění
příslušných podmínek stanovených ve směrnici
64/432/EHS, pokud jde o všechny provincie oblasti
Marche a o provincii Cuneo, která je poslední provincií

(1) Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 74.

(5)

Itálie rovněž předložila Komisi dokumentaci prokazující
splnění příslušných podmínek stanovených ve směrnici
64/432/EHS, pokud jde o všechny provincie oblasti
Sardegna, aby uvedená oblast mohla být považována za
oblast Itálie úředně prostou enzootické leukózy skotu.

(6)

Na základě hodnocení dokumentace předložené Itálií by
dotčená provincie a dotčené oblasti měly být uznány za
oblasti Itálie úředně prosté tuberkulózy skotu, brucelózy
skotu a enzootické leukózy skotu.

(7)

Polsko předložilo Komisi dokumentaci prokazující
splnění příslušných podmínek stanovených ve směrnici
64/432/EHS, pokud jde o jeho celé území, aby tento
členský stát mohl být prohlášen za členský stát úředně
prostý tuberkulózy skotu.

(8)

Polsko rovněž předložilo Komisi dokumentaci prokazu
jící splnění příslušných podmínek stanovených ve směr
nici 64/432/EHS, pokud jde o jedenáct správních oblastí
(powiaty) v rámci nadřazených správních jednotek
(vojvodství) Podlaskie a Pomorskie, aby tyto oblasti
mohly být považovány za oblasti Polska úředně prosté
enzootické leukózy skotu.

(9)

Na základě hodnocení dokumentace předložené Polskem
by celé území Polska mělo být uznáno za členský stát
úředně prostý tuberkulózy skotu a oblasti (powiaty)
Polska by měly být uznány za oblasti tohoto členského
státu úředně prosté enzootické leukózy skotu.

(10)

Slovinsko předložilo Komisi dokumentaci prokazující
splnění příslušných podmínek stanovených ve směrnici
64/432/EHS, pokud jde o jeho celé území, aby tento
členský stát mohl být považován za členský stát úředně
prostý tuberkulózy skotu.
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Na základě hodnocení dokumentace předložené Slovin
skem by celé území Slovinska mělo být uznáno za
členský stát úředně prostý tuberkulózy skotu.

24.4.2009

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Přílohy I, II a III rozhodnutí 2003/467/ES se mění v souladu
s přílohou tohoto rozhodnutí.
Článek 2

(12)

Rozhodnutí 2003/467/ES by proto mělo být odpovída
jícím způsobem změněno.

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 23. dubna 2009.

(13)

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

Za Komisi
Androulla VASSILIOU

členka Komise

CS
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PŘÍLOHA
Přílohy I, II a III rozhodnutí 2003/467/ES se mění takto:
1) Příloha I se nahrazuje tímto:
„PŘÍLOHA I
KAPITOLA 1
Členské státy úředně prosté tuberkulózy

Kód ISO

Členský stát

BE

Belgie

CZ

Česká republika

DK

Dánsko

DE

Německo

FR

Francie

LU

Lucembursko

NL

Nizozemsko

AT

Rakousko

PL

Polsko

SI

Slovinsko

SK

Slovensko

FI

Finsko

SE

Švédsko

KAPITOLA 2
Oblasti členských států úředně prosté tuberkulózy
V Itálii:
— oblast Abruzzo: provincie Pescara,
— oblast Emilia-Romagna,
— oblast Friuli-Venezia Giulia,
— oblast Lombardia: provincie Bergamo, Como, Lecco, Sondrio,
— oblast Marche: provincie Ascoli Piceno,
— oblast Piemonte: provincie Novara, Verbania, Vercelli,
— oblast Sardegna: provincie Oristano,
— oblast Toscana: provincie Grosseto, Livorno, Lucca, Prato, Pisa, Pistoia, Siena,
— oblast Trentino-Alto Adige: provincie Bolzano, Trento,
— oblast Veneto.“
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2) V příloze II se kapitola 2 nahrazuje tímto:
„KAPITOLA 2
Oblasti členských států úředně prosté brucelózy
V Itálii:
— oblast Abruzzo: provincie Pescara,
— oblast Emilia-Romagna: provincie Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio
Emilia, Rimini,
— oblast Friuli-Venezia Giulia,
— oblast Lazio: provincie Rieti,
— oblast Liguria: provincie Imperia, Savona,
— oblast Lombardia: provincie Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio,
Varese,
— oblast Marche,
— oblast Piemonte,
— oblast Puglia: provincie Brindisi,
— oblast Sardegna: provincie Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari,
— oblast Toscana,
— oblast Trentino-Alto Adige: provincie Bolzano, Trento,
— oblast Umbria: provincie Perugia, Terni,
— oblast Veneto.
V Portugalsku:
— autonomní oblast Azory: ostrovy Pico, Graciosa, Flores, Corvo.
Ve Spojeném království:
— Velká Británie: Anglie, Skotsko, Wales.“

3) V příloze III se kapitola 2 nahrazuje tímto:
„KAPITOLA 2
Oblasti členských států úředně prosté enzootické leukózy skotu
V Itálii:
— oblast Abruzzo: provincie Pescara,
— oblast Emilia-Romagna: provincie Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio
Emilia, Rimini,
— oblast Friuli-Venezia Giulia,
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— oblast Lazio: provincie Frosinone, Rieti,
— oblast Liguria: provincie Imperia, Savona,
— oblast Lombardia: provincie Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio,
Varese,
— oblast Marche: provincie Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro,
— oblast Molise,
— oblast Piemonte: provincie Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli,
— oblast Sardegna,
— oblast Toscana: provincie Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena,
— oblast Trentino-Alto Adige: provincie Bolzano, Trento,
— oblast Umbria: provincie Perugia, Terni,
— oblast Val d’Aosta: provincie Aosta,
— oblast Veneto.
V Polsku:
— Vojvodství dolnośląskie
Powiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra,
kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki,
oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych,
wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

— Vojvodství lubelskie
Powiaty:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski,
kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski,
radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.

— Vojvodství kujawsko-pomorskie
Powiaty:

aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Grudziądz, toruński, Toruń,
wąbrzeski.

— Vojvodství łódzkie
Powiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński, pabia
nicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski,
sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski,
zgierski.

— Vojvodství małopolskie
Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski,
miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, proszo
wicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.
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— Vojvodství mazowieckie
Powiaty:

białobrzeski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, lipski, Płock, płocki,
pruszkowski, przysuski, Radom, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni,
zwoleński, żyrardowski.

— Vojvodství opolskie
Powiaty:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski,
oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.

— Vojvodství podkarpackie

Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno,
leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski,
ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski,
Tarnobrzeg, tarnobrzeski.

— Vojvodství podlaskie

Powiaty:

augustowski, białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, sejneński, siemiatycki, sokólski,
suwalski, Suwałki, wysokomazowiecki, zambrowski.

— Vojvodství pomorskie

Powiaty:

Gdańsk, gdański, Gdynia, lęborski, Sopot, wejherowski.

— Vojvodství śląskie

Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, często
chowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Kato
wice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński,
raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice,
tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.

— Vojvodství świętokrzyskie

Powiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski,
sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

— Vojvodství warmińsko-mazurskie

Powiaty:

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

— Vojvodství wielkopolskie

Powiaty:

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, ostrzeszowski,
słupecki, turecki, wrzesiński.“

24.4.2009

24.4.2009
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Úřední věstník Evropské unie

DOHODY

RADA
INFORMACE O DNI VSTUPU V PLATNOST DOHODY O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ MEZI
EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI A JEJICH ČLENSKÝMI STÁTY NA STRANĚ JEDNÉ
A ALBÁNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ
Ve dnech 9. listopadu 2006 a 26. února 2009 si vláda Albánské republiky a Evropská společenství
vzájemně oznámily dokončení postupů nezbytných pro vstup v platnost dohody (1).
V souladu s článkem 135 dohody vstoupila tedy tato dohoda v platnost dne 1. dubna 2009.

(1) Úř. věst. L 107, 28.4.2009, s. 166.

L 104/57

L 104/58
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TISKOVÉ OPRAVY

Oprava nařízení Komise (ES) č. 29/2009 ze dne 16. ledna 2009, kterým se stanoví požadavky na služby datovým
spojem pro jednotné evropské nebe
(Úřední věstník Evropské unie L 13 ze dne 17. ledna 2009)
1. Strana 11, příloha I, část A, první pododstavec:
místo:

„… čl. 1 odst. 3 písm. a) …“,

má být:

„… čl. 1 odst. 3 prvním pododstavci …“;

2. Strana 11, příloha I, část B, první pododstavec:
místo:

„… čl. 1 odst. 3 písm. b) …“,

má být:

„… čl. 1 odst. 3 druhém pododstavci …“.

24.4.2009

Obsah (pokračování)
Komise

2009/341/ES:
★

Rozhodnutí Komise ze dne 4. června 2008 o státní podpoře C 9/08 (ex NN 8/08, CP 244/07),
kterou Německo poskytlo společnosti Sachsen LB (oznámeno pod číslem K(2008) 2269) (1) . . . . . . . .

34

2009/342/ES:
★

Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2009, kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud
jde o prohlášení některých správních oblastí Itálie za úředně prosté tuberkulózy skotu, brucelózy skotu a enzootické leukózy skotu, prohlášení některých správních oblastí Polska za
úředně prosté enzootické leukózy skotu a prohlášení Polska a Slovinska za úředně prosté
tuberkulózy skotu (oznámeno pod číslem K(2009) 2972) (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

DOHODY

Rada

★

Informace o dni vstupu v platnost Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Albánskou republikou na straně druhé

57

Tiskové opravy
★ Oprava nařízení Komise (ES) č. 29/2009 ze dne 16. ledna 2009, kterým se stanoví požadavky na služby

datovým spojem pro jednotné evropské nebe (Úř. věst. L 13 ze dne 17.1.2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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(1) Text s významem pro EHP
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CENY PŘEDPLATNÉHO NA ROK 2009 (bez DPH, včetně poštovného za obvyklou zásilku)
Úřední věstník EU, řady L + C, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

Úřední věstník EU, řady L + C, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

1 000 EUR ročně (*)
100 EUR měsíčně (*)

Úřední věstník EU, řady L + C, tištěné vydání + roční CD-ROM

22 úředních jazyků EU

1 200 EUR ročně

Úřední věstník EU, řada L, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

700 EUR ročně

Úřední věstník EU, řada L, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

Úřední věstník EU, řada C, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

Úřední věstník EU, řada C, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

70 EUR měsíčně
400 EUR ročně
40 EUR měsíčně

Úřední věstník EU, řady L + C, měsíční CD-ROM (souhrnný)

22 úředních jazyků EU

Dodatek k Úřednímu věstníku (řada S), CD-ROM, 2 vydání týdně

mnohojazyčné:
23 úředních jazyků EU

360 EUR ročně
(= 30 EUR měsíčně)

Úřední věstník EU, řada C – Výběrová řízení

jazyky, kterých se týká
výběrové řízení

50 EUR ročně

(*) Prodej podle jednotlivých čísel:

do 32 stran:
od 33 do 64 stran:
více než 64 stran:

500 EUR ročně

6 EUR
12 EUR
cena stanovena jednotlivě

Předplatné Úředního věstníku Evropské unie, který vychází v úředních jazycích Evropské unie, je k dispozici
ve 22 jazykových verzích. Zahrnuje řady L (Právní předpisy) a C (Informace a oznámení).
Každá jazyková verze má samostatné předplatné.
V souladu s nařízením Rady (ES) č. 920/2005, zveřejněným v Úředním věstníku L 156 ze dne 18. června 2005,
které stanoví, že orgány Evropské unie nejsou dočasně vázány povinností sepisovat všechny akty v irštině a
zveřejňovat je v tomto jazyce, je Úřední věstník vydávaný v irském jazyce prodáván zvlášť.
Předplatné dodatku k Úřednímu věstníku (řada S – Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie) zahrnuje znění ve
všech 23 úředních jazycích na jednom mnohojazyčném CD-ROM.
Předplatné Úředního věstníku Evropské unie opravňuje na požádání k obdržení různých příloh Úředního věstníku.
Předplatitelé jsou na vydávání příloh upozorňováni prostřednictvím „oznámení čtenářům“ zveřejňovaného
v Úředním věstníku Evropské unie.

Prodej a předplatné
Placené publikace vydávané Úřadem pro úřední tisky jsou k dispozici u našich distributorů. Seznam distributorů se
nachází na této internetové adrese:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_cs.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) nabízí přímý a bezplatný přístup k právu Evropské unie. Tyto
internetové stránky umožňují nahlížet do Úředního věstníku Evropské unie a obsahují rovněž
smlouvy, právní předpisy, judikaturu a návrhy právních předpisů.
Více informací o Evropské unii naleznete na adrese: http://europa.eu

ÚŘAD PRO ÚŘEDNÍ TISKY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
L-2985 LUCEMBURK

CS

