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NAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 874/2012
ze dne 12. července 2012,
kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění
spotřeby energie na energetických štítcích elektrických světelných zdrojů a svítidel
(Text s významem pro EHP)

posun trhu směrem k energeticky účinným technologiím.
Oblast působnosti směrnice 98/11/ES je omezena na
některé technologie v kategorii světelných zdrojů pro
domácnost. Aby bylo možné používat štítek ke zlepšení
energetické účinnosti jiných světelných technologií včetně
profesionálního osvětlení, mělo by toto nařízení
zahrnovat rovněž směrové světelné zdroje, světelné
zdroje s velmi nízkým napětím, elektroluminiscenční
diody a světelné zdroje užívané převážně jako profesi
onální osvětlení, jako jsou například vysoce intenzivní
výbojky.

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady
2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby
energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spoje
ných se spotřebou energie a v normalizovaných informacích
o výrobku (1), a zejména na článek 10 uvedené směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Podle směrnice 2010/30/EU je Komise povinna přijmout
akty v přenesené pravomoci týkající se uvádění spotřeby
energie na energetických štítcích výrobků spojených se
spotřebou energie, které disponují významným potenci
álem, co se úspor energie týče, a u nichž se při srovna
telné funkčnosti vyskytují velké rozdíly v úrovni výkonu.

(2)

Opatření pro uvádění spotřeby energie na energetických
štítcích světelných zdrojů pro domácnost byla zavedena
směrnicí Komise 98/11/ES (2).

(3)

Na elektřinu spotřebovanou elektrickými světelnými
zdroji připadá významný podíl celkové poptávky po elek
třině v Unii. Existuje značný prostor pro další snižování
spotřeby energie u elektrických světelných zdrojů nad
rámec zvýšení energetické účinnosti, kterého již bylo
dosaženo.

(4)

Směrnice 98/11/ES by měla být zrušena a tímto naří
zením by měla být přijata nová ustanovení, aby bylo
zajištěno, že energetický štítek bude pro dodavatele
vytvářet dynamické pobídky, aby dále zvyšovali energe
tickou účinnost elektrických světelných zdrojů a urychlili

(1) Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 1.
(2) Úř. věst. L 71, 10.3.1998, s. 1.

(5)

Svítidla se často prodávají se zabudovanými nebo přilo
ženými světelnými zdroji. Toto nařízení by mělo zajistit
informovanost spotřebitelů o slučitelnosti svítidla s ener
geticky úspornými světelnými zdroji a o energetické
účinnosti světelných zdrojů, které jsou součástí svítidla.
Toto nařízení by současně nemělo představovat
neúměrnou administrativní zátěž výrobců a prodejců
svítidel, ani činit rozdíly mezi svítidly z hlediska povin
nosti poskytovat spotřebitelům informace o energetické
účinnosti.

(6)

Informace uvedené na energetickém štítku by měly být
získány pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných
postupů měření, které zohledňují uznávané nejmoder
nější metody měření včetně harmonizovaných norem
přijatých evropskými normalizačními orgány vyjmenova
nými v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady
98/34/ES (3), jsou-li k dispozici.

(7)

Toto nařízení by mělo stanovit jednotné provedení
a obsah energetických štítků elektrických světelných
zdrojů a svítidel.

(8)

Kromě toho by toto nařízení mělo stanovit požadavky na
technickou dokumentaci elektrických světelných zdrojů
a svítidel a na informační list elektrických světelných
zdrojů.

(3) Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.
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(9)

Dále by toto nařízení mělo stanovit požadavky na infor
mace, které mají být poskytovány při jakékoli formě
prodeje elektrických světelných zdrojů a svítidel na dálku,
v reklamách a propagačních materiálech technického
charakteru.

d) světlené zdroje a moduly LED uváděné na trh jako součásti
svítidel a které nejsou určené k tomu, aby je konečný
uživatel odstranil, pokud nejsou nabízeny k prodeji,
k pronájmu nebo ke koupi na splátky nebo vystaveny samo
statně pro konečného uživatele, např. jako náhradní díly;

(10)

Je vhodné stanovit přezkum ustanovení tohoto nařízení
s ohledem na technický pokrok.

(11)

V zájmu usnadnění přechodu od směrnice 98/11/ES
k tomuto nařízení by se u světelných zdrojů pro domác
nost označených energetickými štítky v souladu s tímto
nařízením mělo mít za to, že jsou v souladu se směrnicí
98/11/ES.

e) světelné zdroje a moduly LED uváděné na trh jako součást
výrobku, jehož prvotním určením není osvětlení. Pokud jsou
však světelné zdroje nabízeny k prodeji, k pronájmu, ke
koupi na splátky nebo vystaveny samostatně, např. jako
náhradní díly, musí být do oblasti působnosti tohoto naří
zení zahrnuty;

(12)

Směrnice 98/11/ES by proto měla být zrušena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

f) světelné zdroje a moduly LED, které nesplňují požadavky, jež
vstoupí v platnost v roce 2013 a 2014 podle nařízení
provádějících směrnici Evropského parlamentu a Rady
2009/125/ES (1);
g) svítidla, která jsou navržena výlučně k provozu se světelnými
zdroji a moduly LED uvedenými v bodech a) až c).

Předmět a oblast působnosti
1.
Toto nařízení stanoví požadavky na označování a posky
tování doplňujících informací o elektrických světelných zdro
jích, jako jsou například
a) světelné zdroje se žhavicím vláknem;
b) zářivky;
c) vysoce intenzivní výbojky;

Článek 2
Definice
Pro účely tohoto nařízení se vedle definic uvedených v článku 2
směrnice 2010/30/EU použijí tyto definice:
1. „zdrojem světla“ se rozumí plocha nebo objekt určený
k vyzařování hlavně viditelného optického záření vzniklého
v důsledku přeměny energie. Pojem „viditelné“ odkazuje na
vlnovou délku 380–780 nm;

d) světelné zdroje LED a moduly LED.
Toto nařízení také stanoví požadavky na označování svítidel
určených k provozu těchto světelných zdrojů a prodávaných
koncovým spotřebitelům, i v případě, že jsou zabudována do
jiných výrobků, které nejsou pro plnění svého primárního účelu
při používání závislé na přívodu energie (například nábytek).
2.

Z působnosti tohoto nařízení jsou vyňaty tyto výrobky:

a) světelné zdroje a moduly LED se světelným tokem nižším
než 30 lumenů;
b) světelné zdroje a moduly LED uváděné na trh pro provoz
s napájením z baterií;
c) světelné zdroje a moduly LED uváděné na trh pro použití,
kde jejich prvotním účelem není osvětlení, například:
i) vydávání světla jako činitel v chemických nebo biologic
kých procesech (jako je polymerace, fotodynamická tera
pie, zahradnictví, chov domácích zvířat, přípravky proti
hmyzu),
ii) zachycování a promítání obrazu (bleskové světlo u foto
aparátů, kopírovací stroje, videoprojektory),
iii) topení (infračervené světelné zdroje),
iv) signalizace (světlené zdroje na letištní dráze).
Tyto světelné zdroje a moduly LED nejsou předmětem
výjimky, pokud jsou uváděny na trh za účelem osvětlení.

2. „osvětlením“ se rozumí použití světla v prostoru, na před
měty nebo jejich okolí tak, aby byly pro člověka viditelné;
3. „zvýrazňujícím osvětlením“ se rozumí způsob osvětlení, kdy
je světlo namířeno tak, aby nasvítilo určitý předmět nebo
část prostoru;
4. „světelným zdrojem“ se rozumí výrobek, jehož výkon může
být posuzován samostatně a který sestává z jednoho nebo
více zdrojů světla. Může obsahovat další součásti nezbytné
pro nastartování, napájení nebo stabilní provoz tohoto
výrobku nebo pro distribuci, filtrování nebo přeměnu
optického záření v případě, že tyto součásti není možné
odebrat bez trvalého poškození výrobku;
5. „paticí světelného zdroje“ se rozumí součást světelného
zdroje, která poskytuje připojení ke zdroji elektrické energie
pomocí objímky či svorky a může rovněž sloužit k udržení
světelného zdroje v objímce;
6. „objímkou světelného zdroje“ či „objímkou“ se rozumí
zařízení, které drží světelný zdroj v určité poloze, obvykle
tak, že se do něj zasune patice; v takovém případě slouží
i jako prostředek připojení světelného zdroje k napájecímu
zdroji;
7. „směrovým světelným zdrojem“ se rozumí světelný zdroj
s alespoň 80 % světelného výkonu v rozmezí prostorového
úhlu π sr (odpovídá kuželu s úhlem 120°);
(1) Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10.
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8. „nesměrovým světelným zdrojem“ se rozumí světelný zdroj,
který není směrovým světelným zdrojem;
9. „světelným zdrojem se žhavicím vláknem“ se rozumí
světelný zdroj, v němž světlo vzniká zahřátím vodiče ve
formě vlákna na teplotu žhnutí v důsledku průchodu elek
trického proudu. Tento světelný zdroj může obsahovat
plyny ovlivňující proces žhnutí;
10. „žárovkou“ se rozumí světelný zdroj se žhavicím vláknem,
v němž vlákno funguje v baňce s vakuem nebo je obklo
peno inertním plynem;
11. „halogenovou žárovkou“ se rozumí světelný zdroj se
žhavicím vláknem, jehož vlákno je vyrobeno z wolframu
a je obklopeno plynem obsahujícím halogeny nebo haloge
nové sloučeniny. Může se dodávat s integrovaným napá
jecím zdrojem;
12. „výbojkou“ se rozumí světelný zdroj, v němž se přímo či
nepřímo vytváří světlo elektrickým výbojem v plynu, páře
kovu či směsi několika plynů nebo par;
13. „zářivkou“ se rozumí rtuťová nízkotlaká výbojka, v níž
většinu světla vyzařuje jedna nebo více vrstev luminoforů
excitovaných ultrafialovým zářením při výboji. Zářivky se
mohou dodávat s integrovaným předřadníkem;

L 258/3

— zdroje energie, které převádí síťové napětí na jiné napá
jecí napětí a které jsou konstruovány tak, aby ve
stejném nastavení napájely jak výrobky pro osvětlení,
tak výrobky, jejichž hlavním účelem není osvětlení;
21. „ovládacím zařízením“ se rozumí elektronické nebo mecha
nické zařízení, které ovládá nebo monitoruje světelný tok
světelného zdroje jiným způsobem než přeměnou elek
trické energie pro světelný zdroj, například časovými
spínači, senzory obsazení, světelnými senzory nebo zaříze
ními pro regulaci na základě denního světla. Navíc by měly
být za ovládací zařízení považovány také fázové stmívače;
22. „externím ovladačem světelného zdroje“ se rozumí neinte
grovaný ovladač světelného zdroje určený pro instalaci
mimo uzávěr světelného zdroje nebo svítidla, nebo který
je možno z tohoto uzávěru odstranit, aniž by došlo k trva
lému poškození světelného zdroje nebo svítidla;
23. „předřadníkem“ se rozumí ovladač světelného zdroje umís
těný mezi zdrojem elektrické energie a jednou nebo více
výbojkami, které na bázi indukčnosti, kapacity nebo
kombinace indukčnosti a kapacity slouží především
k omezení toku elektrického proudu do světelného zdroje
(světelných zdrojů) na požadovanou hodnotu;

14. „zářivkou bez integrovaného předřadníku“ se rozumí jedno
paticová či dvoupaticová zářivka bez integrovaného
předřadníku;

24. „předřadníkem halogenové žárovky“ se rozumí ovladač
světelného zdroje, který převádí standardní napětí na
velmi nízké napětí pro halogenové žárovky;

15. „vysoce intenzivní výbojkou“ se rozumí elektrická výbojka,
v níž je elektrický oblouk vytvářející světlo stabilizován
teplotou stěn a zatěžuje stěny trubice více než 3 watty
na centimetr čtvereční;

25. „kompaktní zářivkou“ se rozumí zářivka, která obsahuje
veškeré součásti nezbytné pro nastartování a stabilní
provoz této zářivky;

16. „elektroluminiscenční diodou“ nebo „diodou LED“ se
rozumí zdroj světla skládající se ze zařízení v pevné fázi
sestávajícího z přechodu PN. Přechod PN při excitaci elek
trickým proudem vydává optické záření;
17. „balíčkem LED“ se rozumí soustava jedné nebo více diod
LED. Soustava může obsahovat optický prvek a tepelná,
mechanická a elektrická rozhraní;
18. „modulem LED“ se rozumí soustava, která není vybavena
paticí a která obsahuje jeden nebo více balíčků LED na
desce s tištěnými obvody. Soustava může obsahovat elek
trické, optické, mechanické a tepelné prvky, rozhraní a ovla
dač;
19. „světelným zdrojem LED“ se rozumí světelný zdroj obsahu
jící jeden nebo více modulů LED. Světelný zdroj může být
vybaven paticí;
20. „ovladačem světelného zdroje“ se rozumí zařízení umístěné
mezi zdrojem elektrické energie a jedním či více světelnými
zdroji, které zajišťuje fungování světelného zdroje (světel
ných zdrojů) ve smyslu přeměny zdrojového napětí,
omezení toku elektrického proudu do světelného zdroje
(světelných zdrojů) na požadovanou hodnotu, zajišťuje star
tovací napětí a proud pro předehřátí, brání startu za
studena, koriguje účiník či omezuje rádiovou interferenci.
Toto zařízení může být za účelem výkonu těchto funkcí
určeno k připojení k jinému ovladači světelného zdroje.
Tento termín nezahrnuje:
— ovládací zařízení,

26. „svítidlem“ se rozumí zařízení, které distribuuje, filtruje či
přeměňuje světlo vysílané jedním či několika světelnými
zdroji a obsahuje veškeré součásti nezbytné pro podporu,
upevnění a ochranu světelných zdrojů, případně i doplňkové
prvky obvodu spolu s připojením ke zdroji elektrické ener
gie;
27. „místem prodeje“ se rozumí fyzické místo, kde je výrobek
vystaven nebo nabízen konečnému uživateli k prodeji,
k pronájmu nebo ke koupi na splátky;
28. „konečným uživatelem“ se rozumí fyzická osoba, která
elektrický světelný zdroj nebo svítidlo kupuje nebo se
o ní předpokládá, že jej koupí pro účely, které nespadají
do rámce její obchodní činnosti, podnikání, řemesla nebo
povolání;
29. „konečným vlastníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická
osoba, která vlastní výrobek ve fázi používání v rámci jeho
životního cyklu, nebo jakákoli fyzická nebo právnická
osoba jednající jménem takové fyzické nebo právnické
osoby.
Článek 3
Povinnosti dodavatelů
1.
Dodavatelé elektrických světelných zdrojů uvedených na
trh jako samostatné výrobky zajistí, aby:
a) byl zpřístupněn informační list výrobku stanovený v příloze
II;
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b) byla orgánům členských států a Komisi na vyžádání zpřís
tupněna technická dokumentace stanovená v příloze III;
c) každá reklama, oficiální cenová nabídka nebo veřejná
nabídka uvádějící informace o energii nebo o ceně konkrét
ního světelného zdroje uváděla i třídu jeho energetické účin
nosti;

26.9.2012

Má se za to, že dodavatelé svítidel určených k uvádění na trh
prostřednictvím míst prodeje, kteří poskytnou informace podle
tohoto nařízení, dostáli své povinnosti vyplývající z úlohy distri
butorů, která jim ukládá splnit požadavky na informace
o výrobku týkající se světelných zdrojů, stanovené v nařízení
Komise o určení požadavků na ekodesign světelných zdrojů
podle směrnice 2009/125/ES.
Článek 4

d) každý propagační materiál technického charakteru týkající se
určitého světelného zdroje, který popisuje jeho konkrétní
technické parametry, uváděl i třídu energetické účinnosti
daného světelného zdroje;
e) pokud je světelný zdroj určen k uvedení na trh prostřednic
tvím místa prodeje, musí být energetický štítek vyrobený ve
formátu a obsahující informace podle přílohy I.1 umístěn,
vytištěn nebo upevněn na vnějším povrchu samostatného
obalu, a na tomto obalu musí být uveden typový výkon
světelného zdroje mimo energetický štítek.
2.
Dodavatelé svítidel, která mají být uváděna na trh pro
konečné uživatele, zajistí, aby:
a) byla orgánům členských států a Komisi na vyžádání zpřís
tupněna technická dokumentace stanovená v příloze III;
b) byly na štítku uváděny informace podle přílohy I.2 v násle
dujících případech:
i) v každé reklamě, oficiální cenové nabídce nebo veřejné
nabídce uvádějící informace o energii nebo ceně konkrét
ního svítidla,
ii) ve všech technických propagačních materiálech týkajících
se konkrétního světelného zdroje, které uvádějí jeho
konkrétní technické parametry.
V těchto případech mohou být informace poskytovány
v jiných formátech, než jak je stanoveno v příloze I.2, napří
klad v plně textové podobě.
c) Je-li svítidlo určeno k uvedení na trh prostřednictvím místa
prodeje, bude štítek ve formátu a s uvedením informací dle
přílohy I poskytnut prodejcům zdarma v elektronické nebo
papírové podobě. Pokud se dodavatel rozhodne pro systém
dodávek, kdy budou štítky poskytovány pouze na žádost
prodejců, musí dodavatel na vyžádání tyto štítky neprodleně
dodat.
d) Je-li svítidlo uváděno na trh v balení pro konečné uživatele,
které obsahuje elektrické světelné zdroje, které konečný
uživatel může ve svítidle vyměnit, musí být originální obal
těchto světelných zdrojů vložen do obalu svítidla. V opačném
případě musí být informace uvedené na originálním obalu
světelného zdroje a vyžadované tímto nařízením a nařízeními
Komise, která stanoví požadavky na ekodesign světelných
zdrojů podle směrnice 2009/125/ES, uvedeny v jiné podobě
na vnitřní nebo vnější straně obalu svítidla.

Povinnosti obchodníků
1.

Obchodníci s elektrickými světelnými zdroji zajistí, aby

a) všechny modely nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke
koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat,
že si konečný vlastník prohlédne vystavený výrobek, byly
uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavateli
v souladu s přílohou IV;
b) každá reklama, oficiální cenová nabídka nebo veřejná
nabídka uvádějící informace o energii nebo o ceně konkrét
ního modelu uváděla třídu energetické účinnosti;
c) každý propagační materiál technického charakteru týkající se
určitého modelu, který popisuje jeho konkrétní technické
parametry, uváděl třídu energetické účinnosti daného
modelu.
2.
Obchodníci se svítidly, která mají být uváděna na trh pro
konečné uživatele, zajistí, aby:
a) byly na štítku uváděny informace podle přílohy I.2 v násle
dujících případech:
i) v každé reklamě, oficiální cenové nabídce nebo veřejné
nabídce uvádějící informace o energii nebo ceně konkrét
ního svítidla,
ii) ve všech technických propagačních materiálech týkajících
se konkrétního svítidla, které uvádějí jeho konkrétní tech
nické parametry;
V těchto případech mohou být informace poskytovány
v jiných formátech, než jak je stanoveno v příloze I.2, napří
klad v plně textové podobě.
b) Každý model prezentovaný v místě prodeje je označen
štítkem dle přílohy I.2. Štítek je vystaven jedním nebo
oběma následujícími způsoby:
i) v blízkosti vystaveného svítidla tak, aby byl dobře vidi
telný a rozpoznatelný jako štítek patřící k danému
modelu bez nutnosti přečíst obchodní označení a číslo
modelu na energetickém štítku,
ii) tak, aby jasně doprovázel nejviditelnější informace o vysta
veném svítidle (např. cenu nebo technické informace)
v místě prodeje.
c) Je-li svítidlo prodáváno v balení pro konečné uživatele, které
obsahuje elektrické světelné zdroje, které konečný uživatel
může ve svítidle vyměnit, musí být originální obal těchto
světelných zdrojů vložen do obalu svítidla. V opačném
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případě musí být informace uvedené na originálním obalu
světelného zdroje a vyžadované tímto nařízením a nařízeními
Komise, která stanoví požadavky na ekodesign světelných
zdrojů podle směrnice 2009/125/ES, uvedeny v jiné podobě
na vnitřní nebo vnější straně obalu svítidla.
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Odkazy na směrnici 98/11/ES se považují za odkazy na toto
nařízení. Odkazy na přílohu IV směrnice 98/11/ES se považují
za odkazy na přílohu VI tohoto nařízení.
Článek 9

Článek 5

Přechodná ustanovení

Metody měření

1.
Ustanovení čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2 se nepoužijí na
svítidla přede dnem 1. března 2014.

Informace, které mají být poskytnuty podle článků 3 a 4, se
získají pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných měři
cích postupů, které zohledňují uznávané nejmodernější metody
měření, jak je stanoveno v příloze V.
Článek 6
Ověřovací postup pro dohled nad trhem
Členské státy posoudí shodu deklarované třídy energetické účin
nosti a spotřeby energie postupem stanoveným v příloze V.
Článek 7
Revize

2.
Ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. c) až d) a čl. 4 odst. 1 písm.
a) až c) se nepoužijí na tištěnou inzerci a tištěné technické
propagační materiály vydané přede dnem 1. března 2014.
3.
Svítidla uvedená v čl. 1 odst. 1 a 2 směrnice 98/11/ES,
uvedená na trh přede dnem 1. září 2013, musí být v souladu
s ustanoveními stanovenými ve směrnici 98/11/ES.
4.
Svítidla uvedená v čl. 1 odst. 1 a 2 směrnice 98/11/ES,
která jsou v souladu s ustanoveními tohoto nařízení a která
budou uvedena na trh nebo nabízena k prodeji, k pronájmu
nebo ke koupi na splátky přede dnem 1. září 2013, se považují
za spotřebiče, které splňují požadavky směrnice 98/11/ES.

Komise přezkoumá toto nařízení nejpozději do tří let od jeho
vstupu v platnost s ohledem na technický pokrok. V rámci
uvedeného přezkumu se zejména posoudí přípustné odchylky
při ověřování stanovené v příloze V.

Vstup v platnost a použití

Článek 8

1.
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po
vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.

Zrušení
Směrnice 98/11/ES se zrušuje s účinkem od 1. září 2013.

Článek 10

2.
Použije se ode dne 1. září 2013 s výjimkou případů
uvedených v článku 9.

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

V Bruselu dne 12. července 2012.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda
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PŘÍLOHA I
Energetický štítek
1. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PRO ELEKTRICKÉ SVĚTELNÉ ZDROJE PREZENTOVANÉ V MÍSTĚ PRODEJE
1) Vzhled energetického štítku musí být v souladu s níže uvedeným vyobrazením, pokud není vytištěn na obalu:

2) Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:
I. název nebo ochranná známka dodavatele;
II. identifikační značka modelu dodavatele, kterou se rozumí obvykle alfanumerický kód, který odlišuje konkrétní
model světelného zdroje od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele;
III. třída energetické účinnosti stanovená v souladu s přílohou VI; hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti
světelného zdroje je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti.
IV. vážená spotřeba energie (EC) v kWh za 1 000 hodin, vypočtená a zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo
podle přílohy VII.
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3) Je-li energetický štítek vytištěn na obalu a informace uvedené v bodu 2 podbodu I, II a IV jsou uvedeny na jiném
místě obalu, není nutno danou informaci na energetickém štítku uvádět. Energetický štítek se pak volí z následu
jících vzorů:
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4) Provedení energetického štítku musí být následující:

kde
a) Specifikace rozměrů na obrázku výše a v písmeni d) se vztahují k energetickému štítku světelného zdroje
o šířce 36 mm a výšce 75 mm. Pokud je štítek vytištěn v odlišném formátu, jeho obsah musí zachovat poměry
podle výše uvedené specifikace.
Verze energetického štítku uvedená v bodech 1 a 2 musí být nejméně 36 mm široká a 75 mm vysoká, první
verze štítku uvedená v bodě 3 musí být nejméně 36 mm široká a 68 mm vysoká a druhá verze uvedená v bodě
3 nejméně 36 mm široká a 62 mm vysoká. V případě, že žádná ze stran obalu není natolik velká, aby se na ni
vešel energetický štítek a jeho prázdný okraj, nebo v případě, že by bylo pokryto více než 50 % plochy povrchu
na největší straně, může být energetický štítek a okraj zmenšen, avšak ne více, než je požadováno pro splnění
obou těchto podmínek; v žádném případě nesmí být energetický štítek zmenšen na méně než 40 % (na výšku)
své normalizované velikosti. Je-li obal pro tento zmenšený energetický štítek příliš malý, musí být ke světel
nému zdroji nebo k obalu 36 mm široký a 75 mm vysoký energetický štítek připojen.
b) Pozadí energetického štítku musí být bílé ve vícebarevné i jednobarevné verzi.
c) Vícebarevné provedení energetického štítku bude v barvách CMYK – azurová, purpurová, žlutá a černá, podle
tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % azurová, 70 % purpurová, 100 % žlutá, 0 % černá.
d) Štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (číslice odpovídají vyobrazení výše, specifikace barev se týkají
pouze vícebarevné verze štítku):
Ohraničení: 2 body – barva: azurová 100 % — zaoblené rohy: 1 mm.
Logo EU – barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.
Logo znázorňující energii: barva: X-00-00-00. Piktogram podle vyobrazení: kombinované logo EU a logo
znázorňující energii: šířka: 30 mm, výška: 9 mm.
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Ohraničení pod logy: 1 bod – barva: azurová 100 % — délka: 30 mm.
Stupnice A++–E
— Šipka: výška: 5 mm, mezera: 0,8 mm – barvy:
nejvyšší třída: X-00-X-00,
druhá třída: 70-00-X-00,
třetí třída: 30-00-X-00,
čtvrtá třída: 00-00-X-00,
pátá třída: 00-30-X-00,
šestá třída: 00-70-X-00,
poslední třída: 00-X-X-00.
— Text: Calibri bold 15 bodů, verzálky a bílá; symboly „+“: Calibri bold 15 bodů, horní index, bílá,
zarovnáno na jednom řádku.
Třída energetické účinnosti
— Šipka: šířka: 11,2 mm, výška: 7 mm, 100 % černá;
— Text: Calibri bold 20 bodů, verzálky a bílá; symboly „+“: Calibri bold 20 bodů, horní index, bílá,
zarovnáno na jednom řádku.
Vážená spotřeba energie
Hodnota: Calibri bold 16 bodů, 100 % černá; a Calibri regular 9 bodů, 100 % černá.
Název nebo ochranná známka dodavatele
Identifikační značka modelu dodavatele
Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu nesmí přesahovat prostor o rozměrech
30 × 7 mm.
Viditelnost energetického štítku nesmí být znemožněna nebo snížena umístěním, vytištěním nebo upevněním čehokoli
jiného na vnějším povrchu samostatného obalu.
V případě, že byla určitému modelu spotřebiče udělena „ekoznačka Evropské unie“ podle nařízení Evropského parla
mentu a Rady (ES) č. 66/2010 (1), může zde odchylně být uvedena kopie této ekoznačky.

(1) Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.
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2. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PRO SVÍTIDLA PREZENTOVANÁ V MÍSTĚ PRODEJE
1) Energetický štítek musí být v příslušné jazykové verzi a musí být v souladu s následujícím obrázkem nebo
s variantami uvedenými v bodech 2) a 3).

2) Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I. název nebo ochranná známka dodavatele;

II. identifikační značka modelu dodavatele, kterou se rozumí obvykle alfanumerický kód, který odlišuje konkrétní
model svítidla od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele;

III. věta uvedená v příkladě v bodě 1, nebo jedna z jejích alternativ uvedená v příkladech v bodě 3 níže podle
toho, která platí. Namísto slova „svítidlo“ lze použít přesnější termín popisující konkrétní typ svítidla nebo
výrobek, do něhož je svítidlo integrováno (např. nábytek), pokud bude i nadále zřejmé, že tento termín
odkazuje na prodávaný výrobek, ve kterém fungují zdroje světla;

IV. Rozsah tříd energetické účinnosti podle části 1 této přílohy s případným doplněním o následující prvky:

a) piktogram žárovky označující třídy světelných zdrojů, které může vyměnit uživatel a s nimiž je svítidlo
kompatibilní podle nejmodernějších požadavků na kompatibilitu;

b) křížek, jímž jsou přeškrtnuty třídy světelných zdrojů, s nimiž není svítidlo kompatibilní podle nejmoder
nějších požadavků na kompatibilitu;

c) písmena „LED“ uspořádaná svisle podél tříd A až A++ v případě, že svítidlo obsahuje moduly LED, které
nejsou určeny k tomu, aby je konečný uživatel odstranil. Pokud takové svítidlo neobsahuje objímky pro
světelné zdroje, které může vyměnit konečný uživatel, budou třídy B až E přeškrtnuty křížkem;
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V. Jedna z následujících možností podle potřeby:
a) v případě, že svítidlo využívá světelné zdroje, které může konečný uživatel vyměnit a takové světelné zdroje
jsou součástí balení svítidla, věta uvedená v příkladě v bodě 1 obsahující příslušné energetické třídy.
V případě potřeby lze tuto větu upravit tak, aby odkazovala na jeden nebo více světelných zdrojů, a lze
uvést seznam více energetických tříd;
b) v případě, že svítidlo obsahuje pouze moduly LED, které nejsou určeny k tomu, aby je konečný uživatel
odstranil, věta uvedená v příkladě v bodě 3 písm. b);
c) v případě, že svítidlo obsahuje jak nevyměnitelné moduly LED, které nejsou určeny k tomu, aby je konečný
uživatel odstranil, tak objímky pro světelné zdroje, které může konečný uživatel vyměnit, a takové světelné
zdroje nejsou přiloženy ke svítidlu, věta uvedená v příkladě v bodě 3 písm. d);
d) pokud svítidlo využívá pouze světelné zdroje, které může konečný uživatel vyměnit, avšak žádné takové
světelné zdroje k němu nejsou přiloženy, bude tato část štítku ponechána prázdná, jak je uvedeno v příkladě
v bodě 3 písm. a).
3) Na následujících obrázcích jsou uvedeny příklady typických energetických štítků svítidel vedle obrázku v bodě 1,
aniž by byly uvedeny všechny možné kombinace.
a) Svítidlo využívající světelných zdrojů, které může vyměnit uživatel, kompatibilní se světelnými zdroji všech
energetických tříd, ke kterému nejsou přiloženy světelné zdroje:
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b) Svítidlo obsahující pouze nevyměnitelné moduly LED:

c) Svítidlo obsahující jak nevyměnitelné moduly LED, tak objímky pro světelné zdroje vyměnitelné uživatelem,
k němuž jsou přiloženy světelné zdroje:
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d) Svítidlo obsahující jak nevyměnitelné moduly LED, tak objímky pro světelné zdroje vyměnitelné uživatelem,
k němuž nejsou přiloženy světelné zdroje:
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4) Provedení energetického štítku musí být v souladu s níže uvedenými vyobrazeními:

a) Verze energetického štítku musí mít minimální šířku 50 mm a výšku 100 mm.
b) Pozadí energetického štítku musí být bílé nebo průhledné, ale písmena označující energetické třídy musí být
vždy bílá. Pokud se použije průhledné pozadí, distributor zajistí, aby energetický štítek byl připevněn k bílému
nebo světle šedému povrchu, který zachovává čitelnost všech prvků štítku.
c) Použijí se barvy CMYK – azurová, purpurová, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % azurová,
70 % purpurová, 100 % žlutá, 0 % černá.
d) Štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (číslice odpovídají vyobrazení výše):
Ohraničení: 2 body – barva: azurová 100 % — zaoblené rohy: 1 mm.
Ohraničení pod logy: 1 bod – barva: azurová 100 % — délka: 43 mm.
Logo svítidla: tloušťka čáry: 1 bod – barva: azurová 100 % — velikost: 13 mm × 13 mm — zaoblené
rohy: 1 mm. Piktogram podle vyobrazení, případně může dodavatel použít svůj vlastní piktogram či
fotografii, pokud lépe vystihují svítidlo, ke kterému štítek patří.
Text: Calibri Regular 9 bodů nebo větší, 100 % černá
Stupnice A++–E
— Šipka: výška: 5 mm, mezera: 0,8 mm – barvy:
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nejvyšší třída: X-00-X-00,
druhá třída: 70-00-X-00,
třetí třída: 30-00-X-00,
čtvrtá třída: 00-00-X-00,
pátá třída: 00-30-X-00,
šestá třída: 00-70-X-00,
poslední třída 00-X-X-00.
— Text: Calibri bold 14 bodů, verzálky a bílá; symboly „+“: Calibri bold 14 bodů, horní index, bílá,
zarovnáno na jednom řádku.
Text LED: Verdana Regular 15 bodů, 100 % černá
Křížek: barva: 13-X-X-04, tloušťka čáry: 3 body
Logo žárovky: Piktogram podle vyobrazení
Text: Calibri Regular 10 bodů nebo větší, 100 % černá
Číslo nařízení: Calibri bold 10 bodů, 100 % černá.
Logo EU: Barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.
Název nebo ochranná známka dodavatele
Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:
Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu by neměly přesahovat prostor
o rozměrech 43 × 10 mm.
Šipka s uvedením energetické třídy
— Šipka: výška 3,9 mm, šířka: jak je vyobrazeno v bodě 4), avšak zmenšená ve stejném poměru jako
pro příslušnou třídu.
výška, barva: barva definovaná v bodě
— Text: Calibri bold 10,5 bodu, verzálky a bílá; symboly „+“: Calibri bold 10,5 bodu, horní index, bílá,
zarovnáno na jednom řádku.
Jestliže prostor pro větu uvedenou v bodě 2) podbodě V. písm. a), není pro uvedení šipek energetických
tříd dostatečný, je možné pro tento účel využít také prostor mezi číslem nařízení a logem EU.
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e) Štítek je rovněž možné vyobrazit v horizontálním provedení a v tom případě musí být nejméně 100 mm
široký a 50 mm vysoký. Štítek se skládá z částí popsaných v písmenech b) až d), které jsou uspořádány pro
jednotlivé situace podle následujících příkladů. Jestliže textové okno nalevo od škály A++ až E není pro
uvedení šipek energetických tříd dostatečně velké, je možné ho dle potřeby vertikálně zvětšit.

26.9.2012

26.9.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

PŘÍLOHA II
Informační list elektrických světelných zdrojů
Informační list musí obsahovat informace požadované pro štítek. Jestliže informační prospekty nejsou dodávány, lze za
informační list považovat také štítek uvedený na výrobku.

PŘÍLOHA III
Technická dokumentace
Technická dokumentace uvedená v čl. 3 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. a) obsahuje:
a) název a adresu dodavatele;
b) všeobecný popis modelu, postačující pro jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci;
c) případně odkazy na použité harmonizované normy;
d) případně jiné použité normy a technické specifikace;
e) jméno a podpis osoby oprávněné přijímat závazky jménem dodavatele;
f) technické parametry pro stanovení spotřeby energie a energetické účinnosti u elektrických světelných zdrojů a kompa
tibility se světelnými zdroji u svítidel, s uvedením alespoň jedné reálné kombinace nastavení výrobku a podmínek,
v nichž lze provést zkoušku výrobku;
g) u elektrických světelných zdrojů výsledky výpočtů provedených podle přílohy VII.
Informace obsažené v této technické dokumentaci mohou být sloučeny s technickou dokumentací poskytovanou
v souladu s opatřeními podle směrnice 2009/125/ES.

PŘÍLOHA IV
Informace, které mají být poskytnuty v případech, kdy nelze očekávat, že koneční uživatelé uvidí vystavený
výrobek
1. Informace uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a) se poskytnou v tomto pořadí:
a) třída energetické účinnosti podle definice v příloze VI;
b) tam, kde to vyžaduje příloha I, vážená spotřeba energie v kWh na 1 000 hodin, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo
a vypočtená v souladu s částí 2 přílohy VII.
2. Pokud se uvádějí i další informace obsažené v informačním listu, musí být uvedeny ve formě a v pořadí stanovených
v příloze II.
3. Všechny informace uvedené v této příloze musí být vytištěny nebo znázorněny písmem takové velikosti a typu, aby
byly čitelné.
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PŘÍLOHA V
Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem
Při provádění ověřování pro účely dohledu nad trhem musí orgány dohledu nad trhem informovat ostatní členské státy
a Komisi o výsledcích těchto kontrol.
Orgány členských států musí používat spolehlivé, přesné a opakovatelné postupy měření, které zohledňují obecně
uznávané nejmodernější metody měření včetně metod stanovených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tím
účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.
1. POSTUP OVĚŘOVÁNÍ PRO ELEKTRICKÉ SVĚTELNÉ ZDROJE A MODULY LED UVÁDĚNÉ NA TRH JAKO SAMO
STATNÉ VÝROBKY
Pro účely kontroly shody s požadavky stanovenými v článcích 3 a 4 provedou orgány členských států zkoušku
vzorové dávky nejméně dvaceti světelných zdrojů stejného modelu od stejného výrobce, jež pokud možno vyberou ve
stejném poměru ze čtyř náhodně vybraných zdrojů, a zohlední při tom technické parametry uvedené v technické
dokumentaci podle písmene f) v příloze III.
Tento model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům uvedeným v článcích 3 a 4, pokud index energetické
účinnosti modelu odpovídá deklarované třídě energetické účinnosti a pokud se průměrné výsledky dávky neodchylují
od mezních, prahových či deklarovaných hodnot (včetně indexu energetické účinnosti) o více než 10 %.
V opačném případě se daný model považuje za nevyhovující požadavkům stanoveným v článcích 3 a 4.
Tolerance výše uvedené odchylky se týkají pouze ověření měřených parametrů orgány členských států a dodavatel je
nesmí použít jako povolenou toleranci hodnot uvedených v technické dokumentaci s cílem dosáhnout zařazení
výrobku do účinnější energetické třídy.
Uvedené hodnoty nesmí být pro dodavatele výhodnější než hodnoty uvedené v technické dokumentaci.
2. POSTUP OVĚŘOVÁNÍ PRO SVÍTIDLA, KTERÁ MAJÍ BÝT UVÁDĚNA NA TRH NEBO DODÁVÁNA KONEČNÉMU
UŽIVATELI
Má se za to, že svítidlo splňuje požadavky stanovené v článcích 3 a 4, pokud jsou k němu přiloženy požadované
informace o výrobku a pokud je zjištěna jeho kompatibilita se všemi světelnými zdroji, se kterými je podle prohlášení
kompatibilní v souladu s přílohou I bodem 2.2 IV písm. a) a b) při použití nejmodernějších metod a kritérií pro
posuzování kompatibility.

PŘÍLOHA VI
Třídy energetické účinnosti
Třída energetické účinnosti světelných zdrojů se stanoví na základě jejich indexu energetické účinnosti (EEI) stanoveného
v tabulce 1.
EEI světelných zdrojů se stanoví podle přílohy VII.
Tabulka 1
Třídy energetické účinnosti světelných zdrojů
Index energetické účinnosti (EEI) pro
nesměrové světelné zdroje

Index energetické účinnosti (EEI) pro
směrové světelné zdroje

EEI ≤ 0,11

EEI ≤ 0,13

A+

0,11 < EEI ≤ 0,17

0,13 < EEI ≤ 0,18

A

0,17 < EEI ≤ 0,24

0,18 < EEI ≤ 0,40

B

0,24 < EEI ≤ 0,60

0,40 < EEI ≤ 0,95

C

0,60 < EEI ≤ 0,80

0,95 < EEI ≤ 1,20

D

0,80 < EEI ≤ 0,95

1,20 < EEI ≤ 1,75

EEI > 0,95

EEI > 1,75

Třída energetické účinnosti

A++ (nejvyšší účinnost)

E (nejnižší účinnost)
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PŘÍLOHA VII
Metoda výpočtu indexu energetické účinnosti a energetické spotřeby
1. VÝPOČET INDEXU ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI
Při výpočtu indexu energetické účinnosti (EEI) modelu se porovnává jeho výkon upravený o případné ztráty ovladačů
světelného zdroje s jeho referenčním výkonem. Referenční výkon se získá z užitečného světelného toku, který se
u nesměrových světelných zdrojů rovná celkovému toku a u směrových světelných zdrojů toku v kuželu s úhlem 90°
nebo 120°.
EEI se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:
EEI = Pcor/Pref
kde
Pcor je jmenovitý výkon (Prated) pro modely bez externího ovladače a jmenovitý výkon (Prated) upravený v souladu
s tabulkou 2 pro modely s externím ovladačem. Jmenovitý výkon světelných zdrojů se měří při jejich typovém
vstupním napětí.
Tabulka 2
Korekce výkonu v případě, že model vyžaduje externí ovladač
Předmět korekce

Výkon upravený o ztráty ovladačů světelného zdroje (Pcor)

Světelné zdroje provozované s externími předřadníky halogeno
vých žárovek

Prated × 1,06

Světelné zdroje provozované s externími ovladači světelných
zdrojů LED

Prated × 1,10

Zářivky o průměru 16 mm (zářivky T5) a čtyřkolíkové jedno
paticové zářivky provozované s externími ovladači zářivek

Prated × 1,10

Jiné světelné zdroje provozované s externími ovladači zářivek
Prated Ü

pﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
0,24 Φ use þ 0,0103Φ use
pﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
0,15 Φ use þ 0,0097Φ use

Světelné zdroje provozované s externími ovladači vysoce inten
zivních výbojek

Prated × 1,10

Světelné zdroje provozované s externími ovladači nízkotlakých
sodíkových výbojek

Prated × 1,15

Pref je referenční výkon získaný na základě užitečného světelného toku modelu (Φuse) podle následujících vzorců:
Pro modely s Φuse < 1 300 lumenů: Pref = 0,88√Φuse + 0,049Φuse
Pro modely s Φuse ≥ 1 300 lumenů: Pref = 0,07341Φuse
Užitečný světelný tok (Φuse) je definován v souladu s tabulkou č. 3.
Tabulka 3
Definice užitečného světelného toku
Typ

Užitečný světelný tok (Φuse)

Nesměrové světelné zdroje

Celkový jmenovitý světelný tok (Φ)

Směrové světelné zdroje s úhlem poloviční svítivosti ≥ 90°
s výjimkou světelných zdrojů se žhavicím vláknem, ‚na jejichž
obalu je uvedeno textové nebo grafické upozornění, že nejsou
vhodné pro zvýrazňující osvětlení

Jmenovitý světelný tok v kuželu s úhlem 120°
(Φ120°)

Ostatní směrové světelné zdroje

Jmenovitý světelný tok v kuželu s úhlem 90° (Φ90°)
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2. VÝPOČET SPOTŘEBY ENERGIE
Vážená spotřeba energie (Ec) se vypočte následujícím způsobem v kWh/1 000 h a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:
Ec ¼

P cor Ü 1 000 h
1 000

kde Pcor je výkon upravený o případné ztráty ovladačů světelného zdroje v souladu s částí 1 výše.

26.9.2012

CS

26.9.2012

Úřední věstník Evropské unie

L 258/21

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 875/2012
ze dne 25. září 2012
o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím
nařízením Rady (EU) č. 990/2011 na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky
dovozem jízdních kol zasílaných z Indonésie, Malajsie, Srí Lanky a Tuniska, bez ohledu na to, zda je
u nich deklarován původ z Indonésie, Malajsie, Srí Lanky a Tuniska, a o zavedení celní evidence
tohoto dovozu
nésie, Malajsie, Srí Lanky a Tuniska, v současnosti stej
ných kódů KN jako dotčený výrobek (dále jen „výrobek,
který je předmětem šetření“).

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listo
padu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí,
které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen
„základní nařízení“), a zejména na čl. 13 odst. 3 a čl. 14
odst. 5 uvedeného nařízení,

C. STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ
(5)

po konzultaci s poradním výborem podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14
odst. 5 základního nařízení,

Opatřeními, která jsou v současné době platná a k jejichž
obcházení možná dochází, jsou antidumpingová opatření
uložená prováděcím nařízením Rady (EU) č. 990/2011 (2)
o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu
jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky na
základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11
odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009 v souvislosti s opatře
ními uloženými prováděcím nařízením Rady (ES)
č. 1524/2000 (3) a pozměněných nařízením Rady (ES)
č. 1095/2005 (4).

vzhledem k těmto důvodům:
D. ODŮVODNĚNÍ
A. ŽÁDOST
(1)

(2)

Evropská komise (dále jen „Komise“) obdržela žádost
podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení,
aby prošetřila možné obcházení antidumpingových
opatření uložených na dovoz jízdních kol pocházejících
z Čínské lidové republiky a aby zavedla celní evidenci
dovozu jízdních kol zasílaných z Indonésie, Malajsie,
Srí Lanky a Tuniska, bez ohledu na to, zda je u něho
deklarován původ z Indonésie, Malajsie, Srí Lanky
a Tuniska.
Žádost předložilo dne 14. srpna 2012 Evropské sdružení
výrobců jízdních kol (EBMA) jménem tří výrobců jízd
ních kol v Unii: In Cycles – Montagem e Comercio de
Bicicletas, Ldo, SC. EUROSPORT DHS S.A. a MAXCOM
Ltd.

(6)

Žádost obsahuje dostatečné důkazy prima facie, že anti
dumpingová opatření uložená na dovoz jízdních kol
pocházejících z Čínské lidové republiky jsou obcházena
překládkou některých součástí jízdních kol z Čínské
lidové republiky přes Indonésii, Malajsii, Srí Lanku
a Tunisko a prostřednictvím montáže podle čl. 13 odst.
2 základního nařízení přes Indonésii, Srí Lanku
a Tunisko.

(7)

Předloženy byly následující důkazy prima facie:

(8)

Žádost prokazuje, že po zvýšení antidumpingového cla
na dotčený výrobek uloženého nařízením Rady (ES)
č. 1095/2005 došlo k významné změně obchodních
toků týkajících se vývozu z Čínské lidové republiky,
Indonésie, Malajsie, Srí Lanky a Tuniska do Unie a že
tato změna nemá jiné dostatečné opodstatnění nebo
důvod, než je uložení cla.

(9)

Zdá se, že tato změna je způsobena překládkou jízdních
kol pocházejících z Čínské lidové republiky přes Indoné
sii, Malajsii, Srí Lanku a Tunisko do Unie a montáží
v Indonésii, na Srí Lance a v Tunisku.

(10)

Žádost dále obsahuje dostatečné důkazy prima facie, že
jsou mařeny vyrovnávací účinky stávajících antidumpin
gových opatření uvalených na dotčený výrobek, pokud se

B. VÝROBEK
(3)

(4)

Výrobkem dotčeným možným obcházením jsou jízdní
a jiná kola (včetně dodávkových tříkolek, avšak
s výjimkou jednokolek), bez motoru, v současnosti
kódů KN 8712 00 30 a ex 8712 00 70 (kód TARIC
8712 00 70 90), pocházející z Čínské lidové republiky
(dále jen „dotčený výrobek“).
Výrobek, který je předmětem šetření, je stejný jako
výrobek uvedený v předchozím bodě odůvodnění,
avšak zasílaný z Indonésie, Malajsie, Srí Lanky a Tuniska,
bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Indo

(1) Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2) Úř. věst. L 261, 6.10.2011, s. 2.
(3) Úř. věst. L 175, 14.7.2000, s. 39.
(4) Úř. věst. L 183, 14.7.2005, s. 1.
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jedná o množství i ceny. Zdá se, že dovoz dotčeného
výrobku byl ve velkém množství nahrazen dovozem
výrobku, který je předmětem šetření. Dále existují dosta
tečné důkazy o tom, že dovoz výrobku, který je před
mětem šetření, probíhá za ceny, které jsou pod úrovní
ceny nepůsobící újmu, která byla stanovena v šetření, jež
vedlo ke stávajícím opatřením.

(11)

(12)

Žádost rovněž obsahuje dostatečné důkazy prima facie, že
ceny výrobku, který je předmětem šetření, jsou ve srov
nání s běžnou hodnotou, která byla pro dotčený výrobek
stanovena dříve, dumpingové.

Budou-li v průběhu šetření zjištěny kromě překládky
a montáže i jiné praktiky obcházení přes Indonésii,
Malajsii, Srí Lanku a Tunisko ve smyslu článku 13
základního nařízení, může být šetření rozšířeno i na
tyto praktiky.

(b) Shromažďování informací a pořádání slyšení
(17)

Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby písemně
oznámily svá stanoviska a poskytly příslušné důkazy.
Komise může kromě toho zúčastněné strany vyslechnout,
pokud o to písemně požádají a doloží konkrétní důvody
pro takové slyšení.

(c) Osvobození od celní evidence dovozu nebo
opatření
(18)

V souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení může být
dovoz výrobku, který je předmětem šetření, osvobozen
od celní evidence nebo opatření, pokud jím není obchá
zeno žádné opatření.

(19)

Protože k možnému obcházení dochází vně Unie, osvo
bození se v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení
může udělit výrobcům jízdních a jiných kol (včetně
dodávkových tříkolek, avšak s výjimkou jednokolek),
bez motoru, v Indonésii, Malajsii, na Srí Lance a v
Tunisku, kteří mohou prokázat, že nejsou ve spojení (1)
s žádným výrobcem, na kterého se opatření vztahují (2),
a u kterých bylo zjištěno, že se nepodílejí na praktikách
obcházení vymezených v čl. 13 odst. 1 a 2 základního
nařízení. Výrobci, kteří chtějí získat osvobození, by měli
podat žádost řádně doloženou důkazy ve lhůtě uvedené
v čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení.

E. POSTUP
(13)

26.9.2012

Vzhledem k výše uvedenému došla Komise k závěru, že
existují dostatečné důkazy k zahájení šetření podle čl. 13
odst. 3 základního nařízení a k zavedení celní evidence
dovozu výrobku, který je předmětem šetření, bez ohledu
na to, zda je u něj deklarován původ z Indonésie, Malaj
sie, Srí Lanky a Tuniska, v souladu s čl. 14 odst. 5
základního nařízení.

F. CELNÍ EVIDENCE
(20)

(a) Dotazníky
(14)

S cílem získat informace, které pro své šetření považuje
za nezbytné, zašle Komise dotazníky známým vývoz
cům/výrobcům a známým sdružením vývozců/výrobců
v Indonésii, Malajsii, na Srí Lance a v Tunisku, známým
vývozcům/výrobcům a známým sdružením vývozců/vý
robců v Čínské lidové republice, známým dovozcům
a známým sdružením dovozců v Unii a orgánům Čínské
lidové republiky, Indonésie, Malajsie, Srí Lanky a Tuniska.
V případě potřeby mohou být informace vyžádány také
od výrobního odvětví Unie.

(15)

Všechny zúčastněné strany by se v každém případě měly
neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené v článku
3 tohoto nařízení, obrátit na Komisi, aby si ve lhůtě
stanovené v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení vyžádaly dotaz
ník, vzhledem k tomu, že se lhůta stanovená v čl. 3 odst.
2 tohoto nařízení vztahuje na všechny zúčastněné strany.

(16)

Orgány Čínské lidové republiky, Indonésie, Malajsie, Srí
Lanky a Tuniska budou informovány o zahájení šetření.

Podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení se u dovozu
výrobku, který je předmětem šetření, zavede celní
evidence, aby bylo zajištěno, že pokud bude v šetření
prokázáno obcházení, mohou být uvalena antidumpin
gová cla v příslušné výši z dovozu zasílaného z Indonésie,
Malajsie, Srí Lanky a Tuniska ode dne zavedení celní
evidence.

(1) V souladu s článkem 143 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93
o provádění celního kodexu Společenství se za osoby ve spojení
považují pouze osoby: a) z nichž jedna je členem vedení nebo
správní rady podniku druhé osoby a naopak; b) které jsou právně
uznanými obchodními společníky; c) které jsou vůči sobě v zaměst
naneckém poměru; d) z nichž jedna přímo nebo nepřímo drží,
kontroluje nebo vlastní nejméně 5 % vydaných akcií nebo podílů
s hlasovacími právy obou osob; e) z nichž jedna přímo nebo
nepřímo kontroluje druhou; f) jež obě přímo nebo nepřímo kontro
luje třetí osoba; g) jež společně přímo nebo nepřímo kontrolují třetí
osobu; nebo h) které jsou členy jedné rodiny. Osoby se považují za
členy jedné rodiny pouze tehdy, jsou-li k sobě v některém z těchto
příbuzenských poměrů: i) manželé, ii) rodiče a děti, iii) sourozenci (i
nevlastní), iv) prarodiče a vnuci, v) strýc nebo teta a synovec nebo
neteř, vi) tchán nebo tchyně a zeť nebo snacha, vii) švagři a švagrové.
(Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1). „Osobou“ se v tomto kontextu
rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.
(2) Nicméně i když jsou výrobci ve spojení ve výše uvedeném smyslu se
společnostmi, na které se vztahují opatření týkající se dovozu pochá
zejícího z Čínské lidové republiky (původní antidumpingová opatře
ní), může být osvobození přesto uděleno v případě, že neexistují
důkazy, že spojení se společnostmi, na něž se vztahují původní
opatření, bylo vytvořeno nebo využíváno za účelem obcházení
původních opatření.
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K. ÚŘEDNÍK PRO SLYŠENÍ

G. LHŮTY
(21)

V zájmu řádné správy by měly být stanoveny lhůty,
během nichž:

(28)

Zúčastněné strany mohou požádat o intervenci úředníka
pro slyšení z Generálního ředitelství pro obchod. Úředník
pro slyšení slouží jako prostředník mezi zúčastněnými
stranami a útvary Komise provádějícími šetření. Úředník
pro slyšení přezkoumává žádosti o přístup ke spisu,
spory ohledně důvěrné povahy dokumentů, žádosti
o prodloužení lhůt a žádosti třetích stran o slyšení.
Úředník pro slyšení může uspořádat slyšení jednotlivé
zúčastněné strany a působit jako prostředník, aby bylo
zajištěno úplné uplatnění práva zúčastněných stran na
obhajobu.

(29)

Žádost o slyšení u úředníka pro slyšení by měla být
podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Úředník
pro slyšení rovněž umožní uspořádání slyšení pro strany,
při němž budou moci vyjádřit svá stanoviska a předložit
protiargumenty.

(30)

Další informace a kontaktní údaje naleznou zúčastněné
strany na internetových stránkách úředníka pro slyšení
na internetové stránce Generálního ředitelství pro
obchod:
http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/
hearing-officer/index_en.htm,

— se mohou zúčastněné strany přihlásit Komisi, před
ložit písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník
nebo jakékoliv jiné informace, které by se měly při
šetření vzít v úvahu,
— mohou výrobci v Indonésii, Malajsii, na Srí Lance a v
Tunisku požádat o osvobození od celní evidence
dovozu nebo opatření,
— mohou zúčastněné strany písemně požádat Komisi
o slyšení.
(22)

Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že výkon většiny
procesních práv stanovených v základním nařízení závisí
na tom, zda se zúčastněná strana sama přihlásí ve lhůtě
stanovené v článku 3 tohoto nařízení.

L 258/23

H. NEDOSTATEČNÁ SPOLUPRÁCE
(23)

Pokud zúčastněná strana odmítne umožnit přístup
k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné
lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem překážky
šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení
pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných
údajů.

(24)

Pokud se zjistí, že zúčastněná strana předložila neprav
divé nebo zavádějící informace, nepřihlédne se k nim a je
možné vycházet z dostupných údajů.

(25)

Nespolupracuje-li zúčastněná strana vůbec nebo spolu
pracuje-li jen částečně, a zjištění se proto podle článku
18 základního nařízení zakládají na dostupných údajích,
může to vést k výsledku, který pro ni bude méně
příznivý, než kdyby spolupracovala.

(26)

Článek 1
Zahajuje se šetření podle čl. 13 odst. 3 nařízení (ES)
č. 1225/2009 s cílem stanovit, zda dovoz jízdních a jiných
kol (včetně dodávkových tříkolek, avšak s výjimkou jednokolek),
bez motoru, do Unie, v současnosti kódů ex KN 8712 00 30
a ex 8712 00 70 (kód TARIC 8712 00 30 10 a 8712 00 70 91),
zasílaných z Indonésie, Malajsie, Srí Lanky a Tuniska, bez
ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indonésie,
Malajsie, Srí Lanky a Tuniska, obchází opatření uložená
prováděcím nařízením Rady (EU) č. 990/2011.
Článek 2

I. ČASOVÝ ROZVRH ŠETŘENÍ

Celní orgány přijmou podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5
nařízení (ES) č. 1225/2009 vhodná opatření k zavedení celní
evidence dovozu do Unie uvedeného v článku 1 tohoto naří
zení.

Podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení bude šetření
ukončeno do devíti měsíců ode dne vyhlášení tohoto
nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.

Celní evidence končí po uplynutí devíti měsíců ode dne vstupu
tohoto nařízení v platnost.

J. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(27)

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci
tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne
18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi
Společenství a o volném pohybu těchto údajů (1).

(1) Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

Komise může nařízením vyzvat celní orgány, aby ukončily celní
evidenci dovozu do Unie u výrobků vyráběných výrobci, kteří
požádali o osvobození od celní evidence a u kterých bylo shle
dáno, že splňují podmínky pro udělení osvobození.
Článek 3
1.
Žádosti o dotazníky se Komisi předkládají do patnácti dnů
od vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.

L 258/24

CS

Úřední věstník Evropské unie

2.
Zúčastněné strany, mají-li být jejich stanoviska při šetření
zohledněna, se musí přihlásit, a to tak, že se obrátí na Komisi
a předloží písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo
jakékoli další informace do 37 dnů ode dne vyhlášení tohoto
nařízení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.

3.
Výrobci v Indonésii, Malajsii, na Srí Lance a v Tunisku,
kteří požadují osvobození od celní evidence dovozu nebo
opatření, musí ve stejné lhůtě 37 dnů předložit žádost řádně
podloženou důkazy.

4.
Zúčastněné strany mohou rovněž ve stejné lhůtě 37 dnů
požádat Komisi o slyšení.

5.
Zúčastněné strany musí předložit veškerá podání a žádosti
v elektronické podobě (podání, která nemají důvěrnou povahu,
elektronickou poštou a ta, která mají důvěrnou povahu, na
nosiči CD-R/DVD), přičemž musí uvést svůj název, poštovní
adresu, e-mailovou adresu a telefonní a faxová čísla. Veškeré
plné moci a podepsaná osvědčení připojená k odpovědím na
dotazník a jakékoli jejich aktualizace však musí být podány
v tištěné podobě, tj. poštou nebo přímým předáním, na níže
uvedenou adresu. Pokud zúčastněná strana nemůže poskytnout
podání a žádosti v elektronické podobě, musí o tom podle čl.
18 odst. 2 základního nařízení neprodleně informovat Komisi.
Další informace týkající se korespondence s Komisí naleznou
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zúčastněné strany na příslušné internetové stránce Generálního
ředitelství pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfairtrade/trade-defence.
Veškerá písemná podání, včetně informací vyžadovaných tímto
nařízením, odpovědí na dotazník a korespondence, jež zúčast
něné strany poskytují jako důvěrné, se označí poznámkou
„Limited“ (1) a v souladu s čl. 19 odst. 2 základního nařízení
se k nim přiloží verze, která není důvěrná a je označena
poznámkou „For inspection by interested parties“.
Korespondenční adresa Evropské komise, Generálního ředitelství
pro obchod, ředitelství H:
European Commission
Directorate-General for Trade
Directorate H
Office: N105 08/020
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Fax +32 22985353
E-mail: TRADE-R563-BICYCLES-CIRC@ec.europa.eu
Článek 4
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

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

V Bruselu dne 25. září 2012.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda

(1) Dokument označený poznámkou „Limited“ je považován za důvěrný
podle článku 19 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ( Úř. věst. L 343,
22.12.2009, s. 51) a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI
dohody GATT 1994 (antidumpingová dohoda). Je to také chráněný
dokument podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 876/2012
ze dne 25. září 2012
o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce
a zeleniny
paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde
o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvede
ného nařízení.

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
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 („jed
notné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),
s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze
dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k naří
zení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a
zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména
na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě
výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchod
ních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní
den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení
(EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé
denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v plat
nost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího
nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto
nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním
věstníku Evropské unie.

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

V Bruselu dne 25. září 2012.
Za Komisi,
jménem předsedy,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.
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PŘÍLOHA
Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
(EUR/100 kg)
Kód KN

Kód třetích zemí (1)

0702 00 00

MK
XS
ZZ

57,9
46,1
52,0

0707 00 05

MK
TR
ZZ

13,4
126,8
70,1

0709 93 10

TR
ZZ

115,6
115,6

0805 50 10

AR
CL
TR
UY
ZA
ZZ

93,8
98,0
96,0
67,7
89,9
89,1

0806 10 10

MK
TR
ZZ

37,9
129,5
83,7

0808 10 80

BR
CL
NZ
US
ZA
ZZ

89,7
87,3
128,4
181,6
108,5
119,1

0808 30 90

CN
TR
ZA
ZZ

99,9
113,8
144,5
119,4

0809 30

TR
ZZ

150,2
150,2

0809 40 05

IL
XS
ZZ

60,4
74,4
67,4

Paušální dovozní hodnota

(1) Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 877/2012
ze dne 25. září 2012,
kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví
cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
EVROPSKÁ KOMISE,

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke
změně uvedených částek v souladu s článkem 36 naří
zení (ES) č. 951/2006.

(3)

Vzhledem k tomu, že je nutné začít uplatňovat toto
opatření co nejdříve po té, co budou k dispozici aktuali
zované údaje, je třeba, aby nařízení vstoupilo v platnost
dnem zveřejnění,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
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 („jed
notné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne
30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi
v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý
pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
Výše reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné
při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých
sirupů na hospodářský rok 2011/2012 byly stanoveny
prováděcím nařízením Komise (EU) č. 971/2011 (3). Tyto
ceny a cla byly naposledy změněny prováděcím naří
zením Komise (EU) č. 860/2012 (4).

(1)

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty
uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené
prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok
2011/2012 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním
věstníku Evropské unie.

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

V Bruselu dne 25. září 2012.
Za Komisi,
jménem předsedy,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Úř.
Úř.
Úř.
Úř.

věst.
věst.
věst.
věst.

L
L
L
L

299,
178,
254,
255,

16.11.2007, s. 1.
1.7.2006, s. 24.
30.9.2011, s. 12.
21.9.2012, s. 25.
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PŘÍLOHA
Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty
kódu KN 1702 90 95 ode dne 26. září 2012
(v EUR)
Výše reprezentativních cen na 100 kg netto
příslušného produktu

Kód KN

Výše dodatečného cla na 100 kg netto
příslušného produktu

1701 12 10 (1)

34,90

0,68

(1)

34,90

4,14

1701 13 10 (1)

34,90

0,82

1701 13 90 (1)

34,90

4,43

1701 14 10 (1)

34,90

0,82

1701 14 90 (1)

34,90

4,43

(2)

44,01

4,27

1701 99 10 (2)

44,01

1,13

1701 99 90 (2)

44,01

1,13

1702 90 95 (3)

0,44

0,25

1701 12 90

1701 91 00

(1) Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.
(2) Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.
(3) Na 1 % obsahu sacharosy.
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ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ RADY
ze dne 24. září 2012
o jmenování jednoho italského náhradníka Výboru regionů
(2012/517/EU)
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na článek 305 této smlouvy,
s ohledem na návrh italské vlády,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Ve dnech 22. prosince 2009 a 18. ledna 2010 Rada
přijala rozhodnutí 2009/1014/EU (1) a 2010/29/EU (2)
o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na
období od 26. ledna 2010 do 25. ledna 2015.
Po skončení mandátu pana Angela ZUBBANIHO se uvol
nilo jedno místo náhradníka Výboru regionů,

(1) Úř. věst. L 348, 29.12.2009, s. 22.
(2) Úř. věst. L 12, 19.1.2010, s. 11.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Náhradníkem Výboru regionů je na zbývající část funkčního
období, tedy do 25. ledna 2015, jmenován:
— pan Leoluca ORLANDO, Sindaco del Comune di Palermo.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 24. září 2012.
Za Radu
předseda
A. D. MAVROYIANNIS

L 258/30
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ROZHODNUTÍ RADY
ze dne 24. září 2012
o jmenování dvou kyperských členů a tří kyperských náhradníků Výboru regionů
(2012/518/EU)
a) jako členové:

RADA EVROPSKÉ UNIE,

— paní Louisa MAVROMMÁTIOVÁ, Αντιδήμαρχος 'Εγκωμης

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na článek 305 této smlouvy,
s ohledem na návrh kyperské vlády,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Ve dnech 22. prosince 2009 a 18. ledna 2010 Rada
přijala rozhodnutí 2009/1014/EU (1) a 2010/29/EU (2)
o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na
období od 26. ledna 2010 do 25. ledna 2015.
Po skončení mandátů pana Savvase ELIOFOTOUA a
pana Evyeniose MICHAILA se uvolnila dvě místa členů
Výboru regionů. Po skončení mandátů pana Andrease
MOUSEOSE, pana Andrease HADZILOIZOUA a pana
Christofise ANTONIOUA se uvolnila tři místa náhradníků
Výboru regionů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období,
tedy do 25. ledna 2015, jmenováni:

(1) Úř. věst. L 348, 29.12.2009, s. 22.
(2) Úř. věst. L 12, 19.1.2010, s. 11.

— pan Louis KOUMENIDES, Πρόεδρος Κ.Σ. Κάτω Λευκάρων
a
b) jako náhradníci:
— pan Sávvas VÉGRAS, Δήμαρχος Πάφου
— pan Glavkos KARIÓLOU, Δήμαρχος Κερύνειας
— pan Georgios IAKOVOU, Πρόεδρος Κ.Σ. Αγίων Τριμιθιάς.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 24. září 2012.
Za Radu
předseda
A. D. MAVROYIANNIS

26.9.2012
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ROZHODNUTÍ RADY
ze dne 24. září 2012
o jmenování dvou polských náhradníků Výboru regionů
(2012/519/EU)
RADA EVROPSKÉ UNIE,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na článek 305 této smlouvy,

Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období,
tedy do 25. ledna 2015, jmenováni jako náhradníci:

s ohledem na návrh polské vlády,

— pan Piotr CAŁBECKI, Marszałek Województwa KujawskoPomorskiego

vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Ve dnech 22. prosince 2009 a 18. ledna 2010 Rada
přijala rozhodnutí 2009/1014/EU (1) a 2010/29/EU (2)
o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na
období od 26. ledna 2010 do 25. ledna 2015.
Po skončení mandátu pana Jacka CZERNIAKA a pana
Marcina JABŁOŃSKÉHO se uvolnila dvě místa náhradníků
Výboru regionů,

(1) Úř. věst. L 348, 29.12.2009, s. 22.
(2) Úř. věst. L 12, 19.1.2010, s. 11.

— pan Jarosław DWORZAŃSKI, Marszałek Województwa Podlaski
ego.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 24. září 2012.
Za Radu
předseda
A. D. MAVROYIANNIS

L 258/32
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ROZHODNUTÍ RADY
ze dne 24. září 2012
o jmenování jednoho italského náhradníka Výboru regionů
(2012/520/EU)
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na článek 305 této smlouvy,
s ohledem na návrh italské vlády,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Ve dnech 22. prosince 2009 a 18. ledna 2010 Rada
přijala rozhodnutí 2009/1014/EU (1) a 2010/29/EU (2)
o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na
období od 26. ledna 2010 do 25. ledna 2015.
Po skončení mandátu paní Barbary BONINOVÉ se uvol
nilo jedno místo náhradníka tohoto výboru,

(1) Úř. věst. L 348, 29.12.2009, s. 22.
(2) Úř. věst. L 12, 19.1.2010, s. 11.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Náhradníkem Výboru regionů je na zbývající část funkčního
období, tedy do 25. ledna 2015, jmenován:
— pan Mattia TARSI, Consigliere, Provincia di Pesaro.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 24. září 2012.
Za Radu
předseda
A. D. MAVROYIANNIS

CENY PŘEDPLATNÉHO NA ROK 2012 (bez DPH, včetně poštovného za obvyklou zásilku)
Úřední věstník EU, řady L + C, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

1 200 EUR ročně

Úřední věstník EU, řady L + C, tištěné vydání + roční DVD

22 úředních jazyků EU

1 310 EUR ročně

Úřední věstník EU, řada L, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

840 EUR ročně

Úřední věstník EU, řady L + C, měsíční DVD (souhrnný)

22 úředních jazyků EU

100 EUR ročně

Dodatek k Úřednímu věstníku (řada S), DVD, jedno vydání týdně

mnohojazyčné:
23 úředních jazyků EU

200 EUR ročně

Úřední věstník EU, řada C – Výběrová řízení

jazyky, kterých se týká
výběrové řízení

50 EUR ročně

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 DVD.
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
Předplatné různých placených periodik, jako například předplatné Úředního věstníku Evropské unie, lze získat
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
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