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I
(Legislativní akty)

SMĚRNICE
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/26/EU
ze dne 25. října 2012,
kterou se mění směrnice 2001/83/ES, pokud jde o farmakovigilanci
(Text s významem pro EHP)

a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu
Společenství týkajícím se humánních léčivých příprav
ků (3).

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na článek 114 a čl. 168 odst. 4 písm. c) této smlouvy,

(2)

Dobrovolné kroky držitelů rozhodnutí o registraci by
navíc neměly vést k tomu, že by obavy související s riziky
či přínosy léčivého přípravku registrovaného v Unii
nebyly náležitě řešeny ve všech členských státech. Držitel
rozhodnutí o registraci by proto měl mít povinnost
informovat příslušné orgány a Evropskou agenturu pro
léčivé přípravky o důvodech stažení léčivého přípravku
z trhu nebo přerušení uvádění léčivého přípravku na trh
nebo o důvodech žádostí o zrušení určité registrace nebo
neprodloužení její platnosti.

(3)

Je třeba více vyjasnit a posílit obvyklý postup a postup
Unie pro naléhavé záležitosti s cílem zajistit koordinaci,
rychlé posouzení v případě naléhavosti a možnost učinit
– v případě potřeby ochránit veřejné zdraví – okamžité
kroky dříve, než bude přijato rozhodnutí na úrovni Unie.
Obvyklý postup by měl být zahájen v záležitostech
souvisejících s kvalitou, bezpečností nebo účinností léči
vých přípravků, které se týkají zájmů Unie. Postup Unie
pro naléhavé záležitosti by měl být zahájen v případech,
kdy je nutné rychle posoudit obavy vyplývající z vyhod
nocení údajů z farmakovigilančních činností. Bez ohledu
na to, zda se použije postup Unie pro naléhavé záleži
tosti nebo obvyklý postup, a bez ohledu na způsob,
jakým byl léčivý přípravek registrován, ať již to bylo
centralizovaným či jiným postupem, Farmakovigilanční
výbor pro posuzování rizik léčiv by měl vždy vydat
doporučení, jsou-li důvody pro přijetí opatření založeny
na farmakovigilančních údajích. Je vhodné, aby koordi
nační skupina a Výbor pro humánní léčivé přípravky
z tohoto doporučení vycházely při svém posuzování
záležitosti.

(4)

Je vhodné, aby členské státy oznamovaly případy týkající
se nových kontraindikací, snížení doporučené dávky
nebo omezení indikace léčivých přípravků registrovaných
decentralizovaným postupem a postupem vzájemného

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parla
mentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociál
ního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nedávné události související s farmakovigilancí v Unii
ukázaly, že je potřeba na úrovni Unie postupovat ve
zvláštních případech ohrožení bezpečnosti automaticky
a zajistit tak posouzení a nápravu záležitosti ve všech
členských státech, v nichž je léčivý přípravek registrován.
Měl by se vyjasnit rozsah různých postupů Unie v souvi
slosti s přípravky registrovanými na vnitrostátní úrovni,
jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu

(1) Úř. věst. C 181, 21.6.2012,s. 201.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 (dosud nezve
řejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 4. října
2012.

(3) Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67.
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uznávání koordinační skupině, pokud nebyl zahájen
postup Unie pro naléhavé záležitosti. V zájmu zajištění
harmonizace u těchto přípravků může koordinační
skupina projednat, zda je nezbytné přijmout nějaké
opatření i v případě, že žádný členský stát dosud nepo
žádal o zahájení obvyklého postupu.
(5)

(6)

Jelikož cíle této směrnice, totiž harmonizace pravidel
farmakovigilance v celé Unii, nelze uspokojivě dosáhnout
na úrovni členských států, a proto jej může být lépe
dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření
v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou propor
cionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje
tato směrnice rámec toho, co je pro dosažení tohoto
cíle nezbytné.
Směrnice 2001/83/ES by proto měla být odpovídajícím
způsobem změněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

27.10.2012

Týká-li se postup zahájený podle tohoto článku skupiny
léčivých přípravků nebo terapeutické skupiny, zahrnou
se do něj i léčivé přípravky registrované podle nařízení
(ES) č. 726/2004, které do dané skupiny patří.

3.
Aniž je dotčen odstavec 1, je-li v jakékoli fázi
postupu nezbytné přijmout naléhavá opatření za účelem
ochrany veřejného zdraví, může členský stát pozastavit
registraci dotyčného léčivého přípravku a zakázat jeho
používání na svém území až do přijetí konečného
rozhodnutí. Nejpozději následující pracovní den
uvědomí Komisi, agenturu a ostatní členské státy
o důvodech svého opatření.

4.
Zahrnuje-li postup zahájený podle tohoto článku
v souladu s odstavcem 2 i léčivé přípravky registrované
podle nařízení (ES) č. 726/2004 a je-li v jakékoli fázi
tohoto postupu nezbytné přijmout naléhavá opatření za
účelem ochrany veřejného zdraví, může Komise pozas
tavit registraci dotyčného léčivého přípravku a zakázat
jeho používání až do přijetí konečného rozhodnutí.
Nejpozději následující pracovní den Komise uvědomí
agenturu a členské státy o důvodech svého opatření.“

Článek 1
Směrnice 2001/83/ES se mění takto:
1) V článku 23a se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
„Přestane-li být přípravek uváděn na trh některého člen
ského státu, ať již dočasně, nebo trvale, oznámí to držitel
rozhodnutí o registraci příslušnému orgánu tohoto člen
ského státu. Pokud nenastanou výjimečné okolnosti, musí
být takové oznámení učiněno nejméně dva měsíce před
přerušením uvádění přípravku na trh. Držitel rozhodnutí
o registraci uvědomí příslušný orgán o důvodech takového
kroku v souladu s čl. 123 odst. 2.“
2) Článek 31 se mění takto:
a) v odstavci 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:
„Pokud je však splněno některé z kritérií uvedených v čl.
107i odst. 1, použije se postup stanovený v článcích
107i až 107k.“;
b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2.
Jestliže se přezkoumání výborem týká skupiny
léčivých přípravků nebo terapeutické skupiny, může
agentura omezit postup na určité specifické části regis
trace.
V tom případě se pro tyto léčivé přípravky použije
článek 35, pouze pokud se na ně vztahují registrační
postupy uvedené v této kapitole.

3) V čl. 34 odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Zahrnuje-li postup zahájený podle článku 31 i léčivé
přípravky registrované v souladu s nařízením (ES)
č. 726/2004 podle čl. 31 odst. 2 třetího pododstavce
této směrnice, přijme Komise, je-li to nezbytné, rozhodnutí
o změně, pozastavení nebo zrušení registrace nebo zamít
nutí prodloužení platnosti dotčených registrací.“

4) V článku 37 se slova „Články 35 a 36 se použijí“ nahrazují
slovy „Článek 35 se použije“.

5) Článek 63 se mění takto:

a) v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„1.
Údaje v označení na obalu uvedené v článcích 54,
59 a 62 musí být uvedeny v úředním jazyce nebo
úředních jazycích členského státu, ve kterém je léčivý
přípravek uváděn na trh, jak stanoví pro účely této
směrnice tento členský stát.“;

b) v odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„2.
Příbalová informace musí být formulována a sesta
vena tak, aby byla jasná a srozumitelná a aby umožňo
vala uživatelům počínat si náležitě, v případě potřeby za
pomoci zdravotnických pracovníků. Příbalová informace
musí být snadno čitelná v úředním jazyce nebo
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úředních jazycích členského státu, ve kterém je léčivý
přípravek uváděn na trh, jak stanoví pro účely této
směrnice tento členský stát.“;

c) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.
Není-li léčivý přípravek určen k výdeji přímo
pacientovi nebo jsou-li vážné potíže s dostupností léči
vého přípravku, mohou příslušné orgány s výhradou
opatření, která považují za nezbytná pro ochranu
lidského zdraví, upustit od požadavku, aby byly v ozna
čení na obalu a v příbalové informaci uvedeny určité
údaje. Mohou také zcela nebo částečně upustit od poža
davku, aby údaje v označení na obalu a v příbalové
informaci byly uvedeny v úředním jazyce nebo úředních
jazycích členského státu, ve kterém je léčivý přípravek
uváděn na trh, jak stanoví pro účely této směrnice tento
členský stát.“

6) Článek 85a se nahrazuje tímto:

„Článek 85a
V případě distribuce léčivých přípravků do třetích zemí se
nepoužijí článek 76 a čl. 80 písm. c). Kromě toho se
nepoužije čl. 80 písm. b) a ca), jestliže je přípravek získán
přímo ze třetí země, ale není dovezen. V tomto případě
však distributoři zajistí, aby byly léčivé přípravky získány
pouze od osob, které jsou oprávněny nebo zmocněny
dodávat léčivé přípravky v souladu s platnými právními
a správními předpisy dotčené třetí země. Pokud distributoři
dodávají léčivé přípravky osobám ve třetích zemích, zajistí,
aby byly dodávány pouze osobám, které jsou oprávněny
nebo zmocněny získávat léčivé přípravky k jejich distribuci
nebo vydávat tyto přípravky veřejnosti v souladu s platnými
právními a správními předpisy dotčené třetí země. Poža
davky uvedené v článku 82 se použijí na dodání léčivých
přípravků osobám ve třetích zemích oprávněným nebo
zmocněným vydávat léčivé přípravky veřejnosti.“

7) V článku 107i se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.
Členský stát nebo Komise zahájí na základě obav
vyplývajících z vyhodnocení údajů z farmakovigilančních
činností postup podle tohoto oddílu tím, že informuje
ostatní členské státy, agenturu a Komisi, pokud

a) zvažuje pozastavení nebo zrušení určité registrace;

b) zvažuje zákaz vydávání určitého léčivého přípravku;
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c) zvažuje odmítnutí prodloužení platnosti určité regis
trace; nebo

d) jej či ji držitel registrace informoval, že na základě
bezpečnostních pochybností přerušil uvádění léčivého
přípravku na trh nebo učinil kroky ke stažení registrace,
nebo že má v úmyslu tyto kroky učinit, nebo že nepo
žádal o prodloužení platnosti registrace.

1a.
Členský stát nebo Komise uvědomí na základě obav
vyplývajících z vyhodnocení údajů z farmakovigilančních
činností ostatní členské státy, agenturu a Komisi, pokud
se domnívá, že je nezbytná nová kontraindikace, snížení
doporučené dávky nebo omezení indikací léčivého
přípravku. V tomto sdělení se uvedou zvažovaná opatření
a jejich důvody.

Je-li nutné přijmout naléhavá opatření, zahájí jakýkoli
členský stát nebo Komise postup podle tohoto oddílu
v kterémkoli z případů uvedených v tomto odstavci.

Není-li v případě léčivých přípravků registrovaných postupy
stanovenými v kapitole 4 hlavy III zahájen postup podle
tohoto oddílu, předá se věc koordinační skupině.

Článek 31 se použije v případech, které se týkají zájmů
Unie.

1b.
Je-li zahájen postup podle tohoto oddílu, agentura
ověří, zda se bezpečnostní pochybnost týká vedle léčivého
přípravku, který je předmětem sdělení, i dalších léčivých
přípravků nebo zda je společná všem přípravkům téže
skupiny nebo terapeutické skupiny.

Pokud je dotčený léčivý přípravek registrován ve více člen
ských státech, agentura bez zbytečného odkladu uvědomí
iniciátora postupu o výsledku tohoto ověření a použijí se
postupy stanovené v článcích 107j a 107k. Jinak tuto
bezpečnostní pochybnost řeší dotčený členský stát. Agen
tura nebo členský stát vyrozumí o zahájení postupu drži
tele rozhodnutí o registraci.“

8) V čl. 107i odst. 2 se slova „odstavec 1 tohoto článku“
nahrazují slovy „odstavce 1 a 1a tohoto článku“.

9) V čl. 107i odst. 3 druhém pododstavci se slova „podle
odstavce 1“ nahrazují slovy „podle odstavců 1 a 1a“.
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10) V čl. 107i odst. 5 se slova „podle odstavce 1“ nahrazují
slovy „podle odstavců 1 a 1a“.
11) V čl. 107j odst. 1 se slova „podle čl. 107i odst. 1“ nahrazují
slovy „podle čl. 107i odst. 1 a 1a“.
12) Článek 123 se mění takto:
a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2.
Držitel rozhodnutí o registraci je povinen neprod
leně oznámit dotčeným členským státům každé
opatření, které tento držitel přijal, aby pozastavil
uvádění léčivého přípravku na trh, stáhl léčivý přípravek
z trhu, požádal o zrušení registrace nebo nepožádal
o prodloužení platnosti registrace, společně s důvody
pro toto opatření. Držitel rozhodnutí o registraci
zejména uvede, zda se tato opatření zakládají na
kterémkoli z důvodů uvedených v článku 116 a čl.
117 odst. 1.
2a.
Držitel rozhodnutí o registraci učiní oznámení
podle odstavce 2 tohoto článku i tehdy, byla-li opatření
přijata ve třetí zemi a zakládají-li se na kterémkoli
z důvodů uvedených v článku 116 a čl. 117 odst. 1.
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„4.
Agentura každý rok zveřejní seznam léčivých
přípravků, jejichž registrace byla v Unii odmítnuta,
zrušena nebo pozastavena, jejichž výdej byl zakázán
nebo které byly staženy z trhu, včetně důvodů, jež
k tomu vedly.“
Článek 2
1.
Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 28. října
2013. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů.
Použijí tyto předpisy ode dne 28. října 2013.
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.
2.
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnit
rostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti
této směrnice.
Článek 3
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 4

2b.
Držitel rozhodnutí o registraci dále oznámí agen
tuře opatření uvedená v odstavcích 2 nebo 2a tohoto
článku, pokud se zakládají na kterémkoli z důvodů
uvedených v článku 116 nebo čl. 117 odst. 1.
2c.
Agentura předá oznámení, která obdržela
v souladu s odstavcem 2b, bez zbytečného prodlení
všem členským státům.“;
b) odstavec 4 se nahrazuje tímto:

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 25. října 2012.

Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předseda

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS
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SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/28/EU
ze dne 25. října 2012
o některých povolených způsobech užití osiřelých děl
(Text s významem pro EHP)

pro Evropu, jak je uvedeno ve sdělení Komise nazvaném
„Digitální agenda pro Evropu“. Tato směrnice je
zaměřena na konkrétní problém právního vymezení
statusu osiřelých děl a jeho důsledků, pokud jde
o dovolené uživatele a dovolené užití děl nebo zvuko
vých záznamů, jež jsou považovány za osiřelá díla.

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 53 odst. 1 a články 62 a 114 této smlouvy,
s ohledem na návrh Evropské komise,
(4)

Touto směrnicí nejsou dotčena zvláštní řešení, která byla
v členských státech vyvinuta k zvládnutí problémů rozsá
hlejší hromadné digitalizace, jako například v případě tzv.
„děl na trhu nedostupných“. Takováto řešení zohledňují
specifika různých typů obsahu a různých uživatelů a jsou
založena na konsensu příslušných zainteresovaných
subjektů. Tento přístup byl rovněž sledován v Memo
randu o porozumění ohledně klíčových principů pro
digitalizaci a zpřístupňování děl na trhu nedostupných,
které bylo podepsáno dne 20. září 2011 zástupci evrop
ských knihoven, autorů, vydavatelů a kolektivních
správců práv a potvrzeno Komisí. Touto směrnicí není
dotčeno toto memorandum o porozumění, které vyzývá
členské státy a Komisi, aby zajistily, že dobrovolné
dohody uzavřené mezi uživateli, nositeli práv a kolektiv
ními správci týkající se udělování licencí k užití děl na
trhu nedostupných na základě principů v něm obsaže
ných budou požívat dostatečné právní jistoty ve vnitros
tátním a přeshraničním kontextu.

(5)

Autorské právo je hospodářským základem tvůrčího
odvětví, protože podporuje inovace, tvorbu, investice
a produkci. Hromadná digitalizace a šíření děl je tudíž
prostředkem, jak chránit evropské kulturní dědictví.
Autorské právo je důležitým nástrojem k zajištění toho,
aby byla práce vykonaná v tvůrčím odvětví finančně
ohodnocena.

(6)

Výlučná práva nositelů práv na rozmnožování jejich děl
a jiných předmětů ochrany a jejich zpřístupňování veřej
nosti, harmonizovaná podle směrnice Evropského parla
mentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001
o harmonizaci určitých aspektů autorského práva
a práv s ním souvisejících v informační společnosti (3),
vyžadují předchozí souhlas nositele práv k digitalizaci
a zpřístupnění díla nebo jiného předmětu ochrany veřej
nosti.

(7)

V případě osiřelých děl takovýto předchozí souhlas
s rozmnožováním nebo zpřístupněním veřejnosti nelze
získat.

(8)

Rozdílné přístupy k uznávání statusu osiřelého díla v člen
ských státech mohou představovat překážky bránící

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parla
mentům,
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociál
ního výboru (1),
v souladu s řádným legislativním postupem (2),
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Veřejně přístupné knihovny, vzdělávací zařízení a muzea,
jakož i archivy, instituce pečující o filmové nebo zvukové
dědictví a veřejnoprávní vysílací organizace usazené
v členských státech se ve velkém měřítku zabývají digi
talizací svých sbírek nebo archivů, aby vytvořily evropské
digitální knihovny. Přispívají k uchování a šíření evrop
ského kulturního dědictví, což je také důležité pro vytvá
ření evropských digitálních knihoven, jako je Europeana.
Technologie pro hromadnou digitalizaci tiskovin a pro
vyhledávání a indexaci zvyšují výzkumnou hodnotu
sbírek knihoven. Vytvoření velkých on-line knihoven
usnadňuje nástroje pro elektronické vyhledávání a objevo
vání, jež otvírají nové zdroje poznání pro výzkumné
a akademické pracovníky, kteří by se jinak museli
spokojit s tradičními a analogovými metodami vyhledá
vání.

(2)

Potřeba podporovat volný pohyb znalostí a inovací na
vnitřním trhu je významnou složkou strategie Evropa
2020, jak je stanoveno ve sdělení Komise nazvaném
„Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný
růst podporující začlenění“, která jako jednu ze svých
vlajkových iniciativ zahrnuje vytvoření Digitální agendy
pro Evropu.

(3)

Vytvoření právního rámce, který usnadní digitalizaci
a šíření děl i dalších předmětů chráněných autorským
právem či právy s ním souvisejícími, jejichž nositel
není určen, nebo i když je určen, není nalezen, tzv.
osiřelých děl, je klíčovým opatřením Digitální agendy

(1) Úř. věst. C 376, 22.12.2011, s. 66.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 (dosud nezve
řejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 4. října
2012.

(3) Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10.
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a dalším předmětům ochrany, které jsou vloženy či začle
něny do tohoto díla nebo zvukového záznamu. Členské
státy by měly mít možnost stanovit, že důsledné vyhle
dávání může být prováděno organizacemi uvedenými
v této směrnici nebo jinými organizacemi. Tyto jiné orga
nizace mohou za službu důsledného vyhledávání účtovat
poplatky.

fungování vnitřního trhu, užití osiřelých děl a přeshranič
nímu přístupu k těmto dílům. Tyto rozdílné přístupy
mohou také vést k omezením volného pohybu zboží
a služeb s kulturním obsahem. Proto je vhodné zajistit
vzájemné uznávání tohoto statusu, neboť se tím umožní
přístup k osiřelým dílům ve všech členských státech.

(9)

(10)

Společný přístup k určování statusu osiřelého díla a povo
lených způsobů užití osiřelých děl je zapotřebí zejména
proto, aby se zajistila právní jistota na vnitřním trhu
v souvislosti s užíváním osiřelých děl veřejně přístupnými
knihovnami, vzdělávacími zařízeními a muzei, jakož
i archivy, institucemi pečujícími o filmové a zvukové
dědictví a veřejnoprávními vysílacími organizacemi.

Kinematografická nebo audiovizuální díla a zvukové
záznamy obsažené v archivech veřejnoprávních vysílacích
organizací nebo jimi vytvořené zahrnují osiřelá díla.
Vzhledem ke zvláštnímu postavení vysílacích organizací
jako výrobců zvukových záznamů a audiovizuálních
materiálů a potřebě přijmout opatření k omezení výskytu
osiřelých děl do budoucna je vhodné stanovit pro použití
této směrnice ve vztahu k dílům a zvukovým záznamům
obsaženým v archivech příslušných vysílacích organizací
rozhodné datum.

(11)

Pro účely této směrnice by se u kinematografických
a audiovizuálních děl a zvukových záznamů obsažených
v archivech veřejnoprávních vysílacích organizací a jimi
vytvořenými mělo mít za to, že zahrnují rovněž kinema
tografická a audiovizuální díla a zvukové záznamy, které
si tyto organizace nechaly vyrobit ke svému vlastnímu
výlučnému užití nebo k užití jinou koprodukční veřejno
právní vysílací organizací. Kinematografická a audiovizu
ální díla a zvukové záznamy obsažené v archivech veřej
noprávních vysílacích organizací, které tyto organizace
nevytvořily nebo si je nenechaly vyrobit, ale jež tyto
organizace směly užívat v rámci licenční smlouvy, by
neměly spadat do působnosti této směrnice.

(12)

Z důvodu mezinárodní zdvořilosti by se tato směrnice
měla vztahovat pouze na díla a zvukové záznamy, které
byly poprvé vydány na území některého členského státu,
nebo nebyly-li vydány, které byly poprvé odvysílány na
území některého členského státu, nebo nebyly-li vydány
ani odvysílány, které byly se souhlasem nositelů práv
zpřístupněny veřejnosti organizacemi oprávněnými
podle této směrnice. V posledně uvedeném případě by
se tato směrnice měla použít pouze tehdy, lze-li rozumně
předpokládat, že by se nositelé práv nepostavili proti
užití dovolenému na základě této směrnice.

(13)

Dříve, než lze dílo nebo zvukový záznam považovat za
osiřelé dílo, mělo by být v dobré víře provedeno
důsledné vyhledávání nositelů práv k tomuto dílu nebo
zvukovému záznamu, včetně nositelů práv k dílům
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(14)

Je vhodné stanovit harmonizovaný přístup k tomuto
důslednému vyhledávání, aby se zajistila vysoká úroveň
ochrany autorského práva a práv s ním souvisejících
v Unii. Důsledné vyhledávání by mělo zahrnovat nahléd
nutí do zdrojů, které poskytují informace o dílech a jiných
předmětech ochrany, stanovených v souladu s touto
směrnicí členským státem, kde má být důsledné vyhledá
vání prováděno. V této situaci mohou členské státy
využívat pokyny pro důsledné vyhledávání dohodnuté
v rámci pracovní skupiny na vysoké úrovni o digitálních
knihovnách zřízené jako součást iniciativy i2010: digi
tální knihovny.

(15)

Aby se zabránilo duplicitnímu vyhledávání, mělo by být
důsledné vyhledání prováděno v členském státě, kde dílo
nebo zvukový záznam byly poprvé vydány, nebo nebylyli vydány, kde byly poprvé odvysílány. Důsledné vyhle
dávání by v případě kinematografických nebo audiovizu
álních děl, jejichž výrobce má sídlo nebo obvyklé bydliště
v určitém členském státě, mělo být prováděno v tomto
členském státě. V případě kinematografických nebo audi
ovizuálních děl, jež byla vytvořena společně několika
výrobci se sídlem v různých členských státech, by mělo
být důsledné vyhledávání prováděno v každém z těchto
členských států. Pokud jde o díla a zvukové záznamy,
které nebyly ani vydány, ani odvysílány, ale které byly
zpřístupněny veřejnosti organizacemi oprávněnými podle
této směrnice se souhlasem nositelů práv, důsledné vyhle
dávání by mělo být prováděno v členském státě, kde je
usazena organizace, která dílo nebo zvukový záznam
veřejnosti se souhlasem nositelů práv zpřístupnila.
Důsledné vyhledávání nositelů práv k dílům a jiným
předmětům ochrany, které jsou vloženy nebo začleněny
do díla nebo zvukového záznamu, by mělo být
prováděno v členském státě, kde je prováděno důsledné
vyhledávání díla nebo zvukového záznamu, jež obsahují
vložená nebo začleněná díla nebo jiné předměty ochrany.
Je třeba také konzultovat zdroje informací dostupné
v dalších zemích v případě, že existují důkazy naznaču
jící, že by v těchto dalších zemích mohly být nalezeny
relevantní informace o nositelích práv. Z provedeného
důsledného vyhledávání mohou být získány informace
různé povahy, jako například záznam o vyhledávání
a výsledek vyhledávání. Záznam o vyhledávání by měl
být zdokumentován, aby příslušná organizace byla
schopna řádně doložit, že vyhledávání bylo důsledné.

(16)

Členské státy by měly zajistit, aby příslušné organizace
uchovávaly záznamy o důsledných vyhledáváních a aby
se výsledky těchto vyhledávání, jež budou zahrnovat
zejména zjištění, že určité dílo nebo zvukový záznam
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mají být považovány za osiřelé dílo ve smyslu této směr
nice, jakož i informace o změně statusu a užití osiřelého
díla těmito organizacemi, shromažďovaly a zpřístupnily
široké veřejnosti, zejména tím, že příslušné informace
budou zaznamenávány v on-line databázi. Zejména
s ohledem na celoevropský rozměr a s cílem zabránit
duplicitnímu vyhledávání je vhodné vytvořit jedinou
on-line databázi Unie, jež bude obsahovat tyto infor
mace, a transparentním způsobem ji zpřístupnit široké
veřejnosti. To umožní, aby jak organizace provádějící
důsledné vyhledávání, tak nositelé práv měli k těmto
informacím snadný přístup. Databáze by také mohla
hrát významnou úlohu při předcházení a zamezování
možnému porušování autorských práv, zejména v případě
změn statusu osiřelého díla u děl a zvukových záznamů.
Podle nařízení (EU) č. 386/2012 (1), jsou Úřadu pro
harmonizaci na vnitřním trhu (dále jen „úřad“) svěřeny
určité úkoly a činnosti financované s využitím vlastních
rozpočtových prostředků, jejichž cílem je usnadnit
a podpořit činnosti vnitrostátních orgánů, soukromého
sektoru a orgánů Unie v boji proti porušování práv
duševního vlastnictví, včetně předcházení takovému
porušování.

Mezi tyto úkoly patří podle čl. 2 odst. 1 písm. g) uvede
ného nařízení zejména poskytování mechanismů, jež
pomáhají zlepšovat on-line výměnu relevantních infor
mací mezi příslušnými orgány členských států, a podpora
spolupráce mezi těmito orgány. Je proto vhodné od
úřadu očekávat, že vytvoří a bude spravovat evropskou
databázi obsahující informace týkající se osiřelých děl
podle této směrnice.

(17)

Jednotlivá díla a zvukové záznamy mohou mít několik
nositelů práv a samy o sobě mohou zahrnovat jiná díla či
předměty ochrany. Touto směrnicí by neměla být
dotčena práva určených a nalezených nositelů práv.
Pokud byl určen a nalezen alespoň jeden nositel práv,
nemělo by být dílo nebo zvukový záznam považováno
za osiřelé dílo. Organizacím oprávněným podle této
směrnice by mělo být dovoleno užít dílo nebo zvukový
záznam, u něhož jeden nebo více nositelů práv nebyli
určeni nebo nalezeni, pouze pokud jim bylo uděleno
svolení k rozmnožování a zpřístupnění veřejnosti podle
článků 2 a 3 směrnice 2001/29/ES nositeli práv, kteří
byli určeni a nalezeni, včetně nositelů práv k dílům
a jiným předmětům ochrany, které jsou vloženy nebo
začleněny do díla nebo zvukového záznamu. Nositelé
práv, kteří byli určeni a nalezeni, mohou udělit toto
svolení pouze ve vztahu k právům, jichž jsou sami nosi
teli, a to v případě, že se jedná o jejich vlastní práva nebo
práva, která jim byla převedena, a neměli by mít
možnost podle této směrnice udělit svolení k jakémukoli

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 386/2012 ze dne
19. dubna 2012, kterým se Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu
(ochranné známky a průmyslové vzory) svěřují úkoly související
s prosazováním práv duševního vlastnictví, včetně sdružování
zástupců veřejného a soukromého sektoru v podobě Evropského
střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví
(Úř. věst. L 129, 16.5.2012, s. 1).
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užití jménem nositelů práv, kteří nebyli určeni a nalezeni.
Totéž platí i tehdy, přihlásí-li se původně neurčení nebo
nenalezení nositelé práv a nárokují svá práva k dílu nebo
zvukovému záznamu – v takovém případě mohou
oprávněné organizace nadále pokračovat v oprávněném
užívání díla nebo zvukového záznamu jen tehdy, pokud
k tomu tito nositelé práv udělí podle směrnice
2001/29/ES souhlas ve vztahu k právům, jichž jsou
sami nositeli.

(18)

Nositelé práv by měli být oprávněni ukončit status osiře
lého díla v případě, že se přihlásí k nároku na svá práva
k dílu nebo jinému předmětu ochrany. Nositelé práv,
kteří ukončí status osiřelého díla u díla nebo jiného před
mětu ochrany, by měli obdržet spravedlivou odměnu za
užití jejich děl nebo jiných předmětů ochrany podle této
směrnice, kterou stanoví členský stát, v němž se nachází
organizace, jež osiřelé dílo užívá. Členské státy by měly
mít možnost samy určit podmínky, za nichž může být
tato odměna vyplacena, včetně její splatnosti. Pro účely
určení možné výše přiměřené odměny by měl být brán
náležitý zřetel mimo jiné na cíle členských států, pokud
jde o podporu kultury, nekomerční povahu užití ze
strany příslušných organizací ve snaze dosáhnout cílů
spojených s jejich posláním ve veřejném zájmu, jako je
podpora vzdělávání a šíření kultury, i na možnou újmu
pro nositele práv.

(19)

Pokud dílo nebo zvukový záznam byly v důsledku
nedbalého vyhledávání mylně považovány za osiřelé
dílo, zůstávají v právních předpisech členských států
v souladu s příslušným vnitrostátním a unijním právem
k dispozici nápravná opatření pro případ porušení autor
ských práv.

(20)

S cílem podpořit vzdělávání a šíření kultury by členské
státy měly stanovit i jiné výjimky nebo omezení než ty,
jež jsou stanoveny v článku 5 směrnice 2001/29/ES.
Tyto výjimky a omezení by měly určitým organizacím,
zejména těm, jež jsou uvedeny v čl. 5 odst. 2 písm. c)
směrnice 2001/29/ES a institucím pečujícím o filmové
nebo zvukové dědictví, které působí na neziskovém
základě, a rovněž veřejnoprávním vysílacím organizacím
povolit rozmnožování a zpřístupňování osiřelých děl
veřejnosti ve smyslu uvedené směrnice, za předpokladu,
že takové užití naplňuje jejich poslání ve veřejném zájmu,
jímž je zejména uchování, restaurování a zpřístupňování
jejich sbírek za kulturními a vzdělávacími účely, včetně
jejich digitálního shromažďování. Mezi instituce pečující
o filmové nebo zvukové dědictví by pro účely této směr
nice měly být zahrnuty organizace určené členskými
státy ke shromažďování, katalogizaci, uchovávání
a restaurování filmů a jiných audiovizuálních děl nebo
zvukových záznamů, které tvoří součást jejich kulturního
dědictví. Mezi veřejnoprávní vysílací organizace by pro
účely této směrnice měly být zahrnuty vysílací organizace
s veřejnoprávní funkcí, kterou svěřuje, definuje a upravuje
členský stát. Výjimkami nebo omezeními stanovenými
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touto směrnicí s cílem povolit užití osiřelých děl nejsou
dotčeny výjimky nebo omezení stanovené článkem 5
směrnice 2001/29/ES. Mohou se vztahovat pouze na
určité zvláštní případy, které nejsou v rozporu s běžným
způsobem užití díla nebo jiného předmětu ochrany
a nejsou nepřiměřeně na újmu oprávněným zájmům
nositelů práv.

(21)

V zájmu podpory digitalizace by mělo být oprávněným
organizacím podle této směrnice umožněno vytvářet
příjmy v souvislosti s užíváním osiřelých děl podle této
směrnice k dosažení cílů spojených s jejich posláním ve
veřejném zájmu, a to i v rámci dohod o spolupráci veřej
ného a soukromého sektoru.

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1
Předmět a oblast působnosti
1.
Tato směrnice se týká některých způsobů užití osiřelých
děl veřejně přístupnými knihovnami, vzdělávacími zařízeními
a muzei, jakož i archivy, institucemi pečujícími o filmové
nebo zvukové dědictví a veřejnoprávními vysílacími organiza
cemi, které jsou usazeny v členských státech, k dosažení cílů
spojených s jejich posláním ve veřejném zájmu.

2.
(22)

(23)

V podpoře digitalizace evropského kulturního dědictví
mohou hrát úlohu smluvní ujednání, čímž se rozumí,
že veřejně přístupné knihovny, vzdělávací zařízení
a muzea, jakož i archivy, instituce pečující o filmové
nebo zvukové dědictví a veřejnoprávní vysílací organi
zace by měly mít možnost pro účely způsobů užití povo
lených podle této směrnice uzavírat dohody s obchodními
partnery o digitalizaci a zpřístupňování osiřelých děl
veřejnosti. Tato ujednání mohou zahrnovat i finanční
příspěvky takových partnerů. Uvedené dohody by orga
nizacím oprávněným podle této směrnice neměly ukládat
žádná omezení, pokud jde o jejich užití osiřelých děl,
a neměly by obchodním partnerům udělovat žádná
práva k užití nebo kontrole užití osiřelých děl.

S cílem podpořit přístup občanů Unie k evropskému
kulturnímu dědictví je také zapotřebí zajistit, aby osiřelá
díla, která byla digitalizována a zpřístupněna veřejnosti
v jednom členském státě, mohla být veřejnosti zpřístup
něna i v ostatních členských státech. Veřejně přístupné
knihovny, vzdělávací zařízení a muzea, jakož i archivy,
instituce pečující o filmové nebo zvukové dědictví a veřej
noprávní vysílací organizace, které využívají osiřelé dílo
ke splnění svého poslání ve veřejném zájmu, by měly mít
možnost zpřístupnit osiřelé dílo veřejnosti v ostatních
členských státech.

(24)

Touto směrnicí nejsou dotčena pravidla v členských
státech upravující správu práv, jako jsou například rozší
řené kolektivní licence, právní domněnky zastoupení či
převodu, kolektivní správa nebo podobná pravidla či
jejich kombinace, včetně pravidel týkajících se hromadné
digitalizace.

(25)

Jelikož cíle této směrnice, totiž zajištění právní jistoty
v souvislosti s užíváním osiřelých děl, nemůže být uspo
kojivě dosaženo na úrovni členských států, a může jej být
proto z důvodu potřebné jednotnosti pravidel, jež upra
vují užívání osiřelých děl, lépe dosaženo na úrovni Unie,
může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsi
diarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii.
V souladu se zásadou proporcionality stanovenou
v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec
toho, co je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle,
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Tato směrnice se vztahuje na:

a) díla vydaná v podobě knih, odborných časopisů, novin, časo
pisů nebo jiných písemností obsažených ve sbírkách veřejně
přístupných knihoven, vzdělávacích zařízení či muzeí, jakož
i ve sbírkách archivů nebo institucí pečujících o filmové
nebo zvukové dědictví;

b) kinematografická nebo audiovizuální díla či zvukové
záznamy obsažené ve sbírkách veřejně přístupných kniho
ven, vzdělávacích zařízení či muzeí, jakož i ve sbírkách
archivů nebo institucí pečujících o filmové nebo zvukové
dědictví; a

c) kinematografická nebo audiovizuální díla a zvukové
záznamy vyrobené veřejnoprávními vysílacími organizacemi
do 31. prosince 2002 včetně a obsažené v jejich archivech,

které jsou chráněny autorským právem nebo právy s ním souvi
sejícími a které byly poprvé vydány, nebo nebyly-li vydány,
poprvé odvysílány v členském státě.

3.
Tato směrnice se rovněž vztahuje na díla a zvukové
záznamy uvedené v odstavci 2, které nebyly nikdy vydány ani
vysílány, ale které byly organizacemi uvedenými v odstavci 1 na
základě souhlasu nositelů práv zpřístupněny veřejnosti, pokud
lze rozumně předpokládat, že by se nositelé práv nepostavili
proti způsobům užití uvedeným v článku 6. Členské státy
mohou použití tohoto odstavce omezit na díla a zvukové
záznamy, které byly u těchto organizací uloženy před 29. října
2014.

4.
Tato směrnice se rovněž vztahuje na díla a jiné předměty
ochrany vložené či začleněné do díla či zvukového záznamu
uvedených v odstavcích 2 a 3 nebo tvořící jejich nedílnou
součást.

5.
Tato směrnice nezasahuje do žádných pravidel upravují
cích správu práv na vnitrostátní úrovni.
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Článek 2
Osiřelá díla
1.
Dílo nebo zvukový záznam jsou považovány za osiřelé
dílo, není-li určen žádný nositel práv k tomuto dílu či zvuko
vému záznamu, nebo i když jsou jeden či více nositelů práv
určeni, žádný není nalezen navzdory důslednému vyhledávání
nositelů práv provedenému a zaznamenanému v souladu
s článkem 3.
2.
Má-li dílo nebo zvukový záznam více než jednoho nosi
tele práv a ne všichni tito nositelé práv byli určeni, nebo i když
byli určeni, nebyli nalezeni navzdory důslednému vyhledávání
provedenému a zaznamenanému v souladu s článkem 3, lze
dílo nebo zvukový záznam použít v souladu s touto směrnicí,
pokud nositelé práv, kteří byli určeni a nalezeni, udělili ve
vztahu k právům, jejichž jsou nositeli, svolení organizacím
uvedeným v čl. 1 odst. 1 k rozmnožování a zpřístupnění veřej
nosti podle článků 2 a 3 směrnice 2001/29/ES.
3.
Odstavcem 2 nejsou dotčena práva k dílu nebo zvuko
vému záznamu nositelů práv, kteří byli určeni a nalezeni.
4.
Pokud jde o díla uvedená v odstavci 2, použije se článek 5
obdobně také na nositele práv, kteří nebyli určeni a nalezeni.
5.
Touto směrnicí nejsou dotčena vnitrostátní ustanovení
o anonymních či pseudonymních dílech.
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4.
V případě, že existují důkazy naznačující, že významné
informace o nositelích práv by mohly být nalezeny v jiných
zemích, využijí se rovněž zdroje informací dostupné v těchto
jiných zemích.

5.
Členské státy zajistí, aby organizace uvedené v čl. 1 odst.
1 uchovávaly záznamy o svém důsledném vyhledávání a aby
poskytovaly příslušným vnitrostátním orgánům tyto informace:

a) výsledky důsledného vyhledávání, které tyto organizace
provedly a na jehož základě dospěly k závěru, že určité
dílo nebo zvukový záznam jsou považovány za osiřelé dílo;

b) užití osiřelých děl těmito organizacemi podle této směrnice;

c) jakékoli změny statusu osiřelého díla podle článku 5 u díla či
zvukového záznamu, které tyto organizace užívají;

d) příslušné kontaktní informace dotyčné organizace.

6.
Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit,
aby informace uvedené v odstavci 5 byly zaznamenávány
v jediné veřejně přístupné on-line databázi, kterou zřídí a spra
vuje Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (dále jen „úřad“)
v souladu s nařízením (EU) č. 386/2012. Za tímto účelem
předávají úřadu příslušné informace ihned poté, co je obdrží
od organizací uvedených v čl. 1 odst. 1.

Článek 3
Důsledné vyhledávání

Článek 4

1.
Za účelem zjištění toho, zda dílo nebo zvukový záznam je
osiřelým dílem, zajistí organizace uvedené v čl. 1 odst. 1 v souvi
slosti s každým dílem nebo jiným předmětem ochrany důsledné
vyhledávání v dobré víře nahlédnutím do zdrojů vhodných pro
kategorii dotyčného díla a jiného předmětu ochrany. Důsledné
vyhledávání se provede dříve, než jsou dílo nebo zvukový
záznam užity.

Vzájemné uznávání statusu osiřelého díla

2.
Zdroje vhodné pro každou kategorii dotyčných děl nebo
zvukových záznamů určí každý členský stát po konzultaci
s nositeli práv a uživateli, přičemž musí zahrnovat přinej
menším relevantní zdroje uvedené v příloze.
3.
Důsledné vyhledávání se provádí na území členského státu
prvního vydání, nebo nedošlo-li k vydání, prvního odvysílání,
vyjma kinematografických nebo audiovizuálních děl, jejichž
výrobce má sídlo nebo obvyklé bydliště v členském státě, kdy
se důsledné vyhledávání provádí v členském státě jeho sídla
nebo obvyklého bydliště.
V případě uvedeném v čl. 1 odst. 3 se důsledné vyhledávání
provádí v členském státě, v němž je usazena organizace, která
se souhlasem nositele práv dílo nebo zvukový záznam zpřístup
nila veřejnosti.

Dílo nebo zvukový záznam, které jsou považovány za osiřelé
dílo podle článku 2 v jednom členském státě, jsou považovány
za osiřelé dílo ve všech členských státech. Uvedené dílo nebo
zvukový záznam mohou být užity a mohou být dostupné podle
této směrnice ve všech členských státech. Totéž platí také pro
díla a zvukové záznamy uvedené v čl. 2 odst. 2, pokud jde
o práva nositelů práv, kteří nebyli určeni nebo nalezeni.

Článek 5
Konec statusu osiřelého díla
Členské státy zajistí, aby nositel práv k dílu nebo zvukovému
záznamu považovanému za osiřelé dílo měl kdykoliv možnost
ukončit status osiřelého díla, pokud jde o jeho práva.

Článek 6
Povolené způsoby užití osiřelých děl
1.
Členské státy stanoví výjimku nebo omezení práva na
rozmnožování a práva na zpřístupnění veřejnosti podle článků
2 a 3 směrnice 2001/29/ES, aby zajistily, že organizace uvedené
v čl. 1 odst. 1 mohou užívat osiřelá díla obsažená v jejich
sbírkách těmito způsoby:
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a) zpřístupněním osiřelého díla veřejnosti ve smyslu článku 3
směrnice 2001/29/ES;

předpisy členských států v oblasti autorského práva ke dni
29. října 2014.

b) rozmnožováním ve smyslu článku 2 směrnice 2001/29/ES
pro účely digitalizace, zpřístupnění, indexace, katalogizace,
uchovávání nebo restaurování.

2.
Touto směrnicí nejsou dotčeny akty uzavřené a práva
nabytá před 29. října 2014.

Článek 9
2.
Organizace uvedené v čl. 1 odst. 1 užívají osiřelá díla
v souladu s odstavcem 1 tohoto článku pouze k dosažení cílů
souvisejících s jejich posláním ve veřejném zájmu, zejména
k uchovávání, restaurování a zpřístupňování děl a zvukových
záznamů obsažených v jejich sbírkách pro kulturní a vzdělávací
účely. Tyto organizace mohou při takovém užití vytvářet příjmy
výlučně za účelem pokrytí nákladů, které jim vzniknou v souvi
slosti s digitalizací osiřelých děl a jejich zpřístupněním veřej
nosti.

3.
Členské státy zajistí, aby organizace uvedené v čl. 1 odst.
1 uváděly jména určených autorů a jiných nositelů práv při
každém užití osiřelého díla.

4.
Touto směrnicí není dotčena smluvní volnost uvedených
organizací při plnění jejich poslání ve veřejném zájmu, zejména
v souvislosti s uzavíráním dohod o spolupráci veřejného
a soukromého sektoru.

5.
Členské státy stanoví, že nositelům práv, kteří ukončí
status osiřelého díla u svého díla nebo jiného předmětu
ochrany, obdrží ze strany organizací uvedených v čl. 1 odst.
1 spravedlivou odměnu za užití tohoto díla nebo jiného před
mětu ochrany podle odstavce 1 tohoto článku. Členské státy
mohou stanovit podmínky, za nichž lze tuto odměnu vyplatit.
Výši odměny určí v mezích stanovených právem Unie právní
předpisy členského státu, v němž je usazena organizace, která
dotyčné osiřelé dílo užívá.

Článek 7
Pokračující používání jiných právních ustanovení

Provedení
1.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 29. října
2014. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů.

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.

2.
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnit
rostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti
této směrnice.

Článek 10
Ustanovení o přezkumu
Komise bude neustále sledovat vývoj informačních zdrojů
k právům a do 29. října 2015, a poté každý rok, předloží
zprávu týkající se případného zahrnutí do působnosti této směr
nice vydavatelů a děl nebo jiných předmětů ochrany, které do
její působnosti v současné době nespadají, zejména jednotlivých
fotografií a dalších obrazových materiálů.

Do 29. října 2015 předloží Komise Evropskému parlamentu,
Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru
zprávu o uplatňování této směrnice ve světle rozvoje digitálních
knihoven.

Pokud to bude nezbytné, zejména k zajištění fungování
vnitřního trhu, předloží Komise návrhy na změnu této směr
nice.

Touto směrnicí nejsou dotčena ustanovení týkající se zejména
patentových práv, ochranných známek, práv týkajících se
průmyslových vzorů, užitných vzorů, topografií polovodičových
výrobků, typů písma, podmíněného přístupu, přístupu ke kabe
lovým nebo vysílacím službám, ochrany národních kulturních
památek, povinných výtisků, právních předpisů o praktikách
omezujících hospodářskou soutěž a nekalé soutěži, obchodního
tajemství, bezpečnosti, utajení, ochrany údajů a soukromí,
přístupu k veřejným dokumentům, smluvního práva a pravidel
týkajících se svobody tisku a svobody projevu ve sdělovacích
prostředcích.

Pokud má členský stát oprávněné důvody se domnívat, že
provádění této směrnice omezuje některá vnitrostátní pravidla
upravující správu práv uvedená v čl. 1 odst. 5, může na tuto
skutečnost upozornit Komisi, přičemž předloží veškeré rele
vantní důkazy. Komise k těmto důkazům přihlédne při vypra
covávání zprávy uvedené v druhém pododstavci tohoto článku
a při zvažování toho, zda je nezbytné předložit návrhy na
změnu této směrnice.

Článek 8

Článek 11

Časová působnost

Vstup v platnost

1.
Tato směrnice se použije na všechna díla a zvukové
záznamy uvedené v článku 1, které jsou chráněny právními

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

27.10.2012
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Článek 12
Určení
Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 25. října 2012.

Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předseda

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS
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PŘÍLOHA
Zdroje uvedené v čl. 3 odst. 2 zahrnují:
1) U vydaných knih:
a) povinné výtisky, katalogy knihoven a úřední záznamy autorit vedené knihovnami a jinými institucemi;
b) sdružení vydavatelů a autorů v příslušné zemi;
c) stávající databáze a rejstříky, WATCH (Writers, Artists and Their Copyright holders), ISBN (International Standard
Book Number) a databáze vydaných knih;
d) databáze příslušných kolektivních správců, zejména organizací spravujících práva na rozmnožování;
e) zdroje, které propojují databáze a rejstříky, včetně VIAF (Virtual International Authority Files) a ARROW (Acces
sible Registries of Rights Information and Orphan Works).
2) U novin, časopisů, odborných časopisů a periodik:
a) ISSN (International Standard Serial Number) u periodických publikací;
b) rejstříky a katalogy fondů a sbírek knihoven;
c) povinné výtisky;
d) sdružení vydavatelů a sdružení autorů a novinářů v příslušné zemi;
e) databáze příslušných kolektivních správců včetně organizací spravujících práva na rozmnožování.
3) U vizuálních děl, včetně výtvarného umění, fotografií, ilustrací, designu, architektury, architektonických skic a dalších
takových děl, která jsou obsažena v knihách, odborných časopisech, novinách a časopisech nebo jiných dílech:
a) zdroje uvedené v bodech 1 a 2;
b) databáze příslušných kolektivních správců, zejména pro vizuální umění, včetně organizací spravujících práva na
rozmnožování;
c) popřípadě databáze fotobank.
4) U audiovizuálních děl a zvukových záznamů:
a) povinné archivační kopie;
b) asociace výrobců v příslušné zemi;
c) databáze institucí pečujících o filmové nebo zvukové dědictví a národních knihoven;
d) databáze s příslušnými normami a identifikátory, jako je ISAN (International Standard Audiovisual Number) pro
audiovizuální materiály, ISWC (International Standard Music Work Code) pro hudební díla a ISRC (International
Standard Recording Code) pro zvukové záznamy;
e) databáze příslušných kolektivních správců, zejména zastupujících autory, výkonné umělce, výrobce zvukových
záznamů a výrobce audiovizuálních děl;
f) titulky a další informace uvedené na přebalu díla;
g) databáze ostatních významných sdružení zastupujících konkrétní kategorii nositelů práv.

27.10.2012
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ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 994/2012/EU
ze dne 25. října 2012,
kterým se zavádí mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách mezi členskými státy
a třetími zeměmi v oblasti energetiky
(Text s významem pro EHP)

hlediska zabezpečení dodávek energie a v tomto ohledu ji
znevýhodňoval, přičemž by narušoval její potenciální
přínos pro evropské spotřebitele a průmysl. Vysoký
stupeň transparentnosti u dohod mezi členskými státy
a třetími zeměmi v oblasti energetiky by Unii umožnil
jednat koordinovaně a v duchu solidarity s cílem zajistit,
aby tyto dohody byly v souladu s právem Unie a účinně
zabezpečovaly dodávky energie. Tato transparentnost by
byla rovněž prospěšná pro dosažení užší spolupráce
uvnitř Unie zaměřené na vnější vztahy v oblasti energe
tiky i pro dosažení dlouhodobých politických cílů Unie,
jež se týkají energetiky, klimatu a zabezpečení dodávek
energie.

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na článek 194 této smlouvy,
s ohledem na návrh Evropské komise,
po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parla
mentům,
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociál
ního výboru (1),

(4)

Měl by proto být zaveden nový mechanismus výměny
informací. Vztahovat by se měl pouze na mezivládní
dohody, které mají dopad na vnitřní trh s energií nebo
zabezpečení dodávek energie v Unii, neboť tyto dvě
oblasti spolu vzájemně souvisí. Za počáteční posouzení,
zda určitá mezivládní dohoda nebo jiný dokument, na
nějž mezivládní dohoda výslovně odkazuje, mají dopad
na vnitřní trh s energií nebo na zabezpečení dodávek
energie v Unii, by měly být odpovědné členské státy;
v případě pochybnosti by členské státy měly konzultovat
Komisi. Na vnitřní trh s energií nebo na zabezpečení
dodávek energie v Unii v zásadě nemají dopad dohody,
které již nejsou v platnosti nebo které se již neuplatňují,
a mechanismus výměny informací by se na takové
dohody tedy neměl vztahovat. Mechanismus výměny
informací by se měl zejména vztahovat na veškeré mezi
vládní dohody, které mají dopad na dodávky zemního
plynu, ropy nebo elektřiny prostřednictvím pevné infra
struktury nebo které mají vliv na množství energie
dovážené do Unie.

(5)

Mezivládní dohody, které musí být oznámeny Komisi
v celém svém rozsahu na základě jiných aktů Unie, by
měly být z mechanismu výměny informací vyňaty. Toto
vynětí by však nemělo vztahovat na mezivládní dohody
se třetími zeměmi, které mají dopad na rozvoj a využívání
plynárenských infrastruktur a dodávek plynu a které
musí být Komisi sděleny podle čl. 13 odst. 6 písm. a)
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010
ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpeč
nosti dodávek zemního plynu (3). Takové dohody by se
měly oznamovat podle pravidel stanovených tímto
rozhodnutím. Aby se zabránilo duplicitám, mělo by se

po konzultaci s Výborem regionů,
v souladu s řádným legislativním postupem (2),
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Evropská rada požádala členské státy, aby od 1. ledna
2012 informovaly Komisi o všech svých nových a stáva
jících dvoustranných dohodách uzavřených se třetími
zeměmi v oblasti energetiky. Komise by měla tyto infor
mace zpřístupnit vhodnou formou všem ostatním člen
ským státům a zohlednit přitom nutnost ochrany citli
vých obchodních informací.

(2)

Podle článku 4 Smlouvy o Evropské unii (dále jen
„Smlouva o EU“) učiní členské státy veškerá vhodná
opatření k plnění závazků, které vyplývají ze Smluv
nebo z aktů orgánů Unie. Členské státy by proto měly
zabránit jakémukoli nesouladu mezi právem Unie a mezi
národními dohodami uzavřenými mezi členskými státy
a třetími zeměmi či takový nesoulad odstranit.

(3)

Pro řádné fungování vnitřního trhu s energií je nezbytné,
aby se dovoz energie do Unie plně řídil pravidly o vytvo
ření vnitřního trhu s energií. Vnitřní trh s energií, který
by nefungoval řádně, by vedl ke zranitelnosti Unie z

(1) Úř. věst. C 68, 6.3.2012, s. 65.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 (dosud nezve
řejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 4.října 2012.

(3) Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 1.

L 299/14

CS

Úřední věstník Evropské unie

mít za to, že oznámením předloženým v souladu s tímto
rozhodnutím je splněna povinnost stanovená v čl. 13
odst. 6 písm. a) nařízení (EU) č. 994/2010.

(6)

Toto rozhodnutí by se nemělo vztahovat na mezivládní
dohody týkající se záležitostí, na něž se vztahuje Smlouva
o založení Evropského společenství pro atomovou ener
gii.

(7)

Toto rozhodnutí nevytváří závazky týkající se dohod
mezi obchodními subjekty. Nebrání však členským
státům v tom, aby dobrovolně oznamovaly Komisi
obchodní dohody, na něž se v mezivládních dohodách
výslovně odkazuje. Jelikož obchodní dohody mohou
rovněž obsahovat regulační ustanovení, měly by mít
obchodní subjekty sjednávající obchodní dohody se
subjekty ze třetích zemí možnost požádat Komisi o pora
denství, aby se zabránilo případným konfliktům s právem
Unie.

(8)

Členské státy by měly Komisi předložit všechny stávající
mezivládní dohody, ať již vstoupily v platnost, nebo se
provádějí prozatímně ve smyslu článku 25 Vídeňské
úmluvy o smluvním právu, a dále veškeré nové mezi
vládní dohody.

(9)

Více transparentnosti ohledně budoucích mezivládních
dohod, jež budou mezi členskými státy a třetími zeměmi
v oblasti energetiky sjednávány, nebo jež se sjednávají, by
mohlo přispět k jednotnému přístupu členských států
k takovým dohodám, jakož i k souladu s právem Unie
a k zabezpečení dodávek energie v Unii. Proto by členské
státy měly mít možnost Komisi informovat o jednáních
týkajících se nových mezivládních dohod nebo změn
mezivládních dohod stávajících. Pokud členské státy
tuto možnost zvolí, měla by být Komise pravidelně infor
mována o pokroku v jednáních. Členské státy by měly
mít možnost Komisi vyzvat, aby se jednání účastnila jako
pozorovatel.

Komise by rovněž měla mít možnost účastnit se jednání
jako pozorovatel na vlastní žádost, souhlasí-li s její účastí
dotyčný členský stát. Členské státy by rovněž měly mít
možnost Komisi požádat, aby jim byla při jejich jednání
s třetími zeměmi nápomocna. Komise by v takovém
případě měla mít možnost poskytnout poradenství, jak
zabránit nesouladu s právem Unie, a poukázat na cíle
energetické politiky Unie a na zásadu solidarity mezi
členskými státy.

(10)

Komise by měla provést posouzení souladu stávajících
mezivládních dohod s právem Unie. V případě zjištěného
nesouladu by měly členské státy učinit všechny nezbytné
kroky k nalezení vhodného řešení, které tento nesoulad
odstraní.

27.10.2012

(11)

Členské státy by měly mít v zájmu větší transparentnosti
a zamezení možných konfliktů s právem Unie možnost
informovat Komisi o nové mezivládní dohodě se třetí
zemí před zahájením vyjednávání o ní nebo v jeho
průběhu. Pokud členský stát, jenž sjednal mezivládní
dohodu, informoval o této skutečnosti Komisi před
uzavřením jednání a postoupil jí návrh mezivládní
dohody, měla by mít Komise možnost sdělit dotyčnému
členskému státu své stanovisko ohledně souladu sjednané
dohody s právem Unie. Komise má v souladu s článkem
258 Smlouvy o fungování EU právo zahájit řízení o poru
šení Smlouvy, domnívá-li se, že členský stát nesplnil
povinnosti, jež pro něj ze Smlouvy o fungování EU
vyplývají.

(12)

Všechny ratifikované mezivládní dohody v konečném
znění, na něž se toto rozhodnutí vztahuje, by měly být
předány Komisi, aby o nich mohla informovat všechny
ostatní členské státy.

(13)

Komise by měla veškeré obdržené informace zpřístupnit
všem ostatním členským státům v zabezpečené elektro
nické podobě. Požádá-li členský stát o důvěrné zacházení
s informacemi, které předložil, měla by Komise tuto
žádost respektovat. Žádosti o zachování důvěrnosti by
však neměly omezit přístup Komise k důvěrným infor
macím, protože Komise potřebuje mít komplexní infor
mace pro vlastní posouzení. Komise by měla odpovídat
za to, že bude zaručeno uplatňování ustanovení o zacho
vání důvěrnosti. Žádostmi o zachování důvěrnosti by
nemělo být dotčeno právo na přístup k dokumentům
stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu
veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady
a Komise (1).

(14)

Považuje-li členský stát některou mezivládní dohodu za
důvěrnou, měl by Komisi poskytnout její shrnutí, které
bude moci být postoupeno ostatním členským státům.

(15)

Stálá výměna informací o mezivládních dohodách na
úrovni Unie by měla umožnit rozvoj osvědčených
postupů. Komise, případně ve spolupráci s Evropskou
službou pro vnější činnost, pokud jde o vnější politiky
Unie, by na základě těchto osvědčených postupů měla
vypracovat dobrovolná vzorová ustanovení, která lze
používat v mezivládních dohodách mezi členskými
státy a třetími zeměmi. Používání těchto vzorových usta
novení by mělo mít za cíl zabránit konfliktům mezivlád
ních dohod s právem Unie, zejména s právními předpisy
v oblasti hospodářské soutěže a s pravidly pro vnitřní trh
s energií, či konfliktům s mezinárodními dohodami, které
Unie uzavřela. Jejich používání by mělo být dobrovolné
a jejich obsah by mělo být možno přizpůsobit
konkrétním okolnostem.

(1) Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.
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Vzhledem k existenci vnitřního trhu s energií a cílů ener
getické politiky Unie by členské státy měly při sjednávání
mezivládních dohod v oblasti energetiky, jež mají na
energetickou politiku Unie dopad, tyto cíle náležitě
zohledňovat.

L 299/15

Bez ohledu na první pododstavec se toto rozhodnutí vztahuje
na mezivládní dohody, které mají být sděleny Komisi podle čl.
13 odst. 6 písm. a) nařízení (EU) č. 994/2010.
Článek 2

(17)

(18)

(19)

Lepší vzájemné znalosti stávajících a nových mezivlád
ních dohod by měly přispět k lepší koordinaci v oblasti
energetiky mezi jednotlivými členskými státy a mezi
členskými státy a Komisí. Tato účinnější koordinace by
měla členským státům umožnit plně těžit z politické
a ekonomické síly Unie a měla by umožnit Komisi navr
hovat řešení problémů, které byly v oblasti mezivládních
dohod zjištěny.
Komise by měla usnadňovat a podporovat koordinaci
mezi členskými státy, s cílem posilovat celkovou strate
gickou úlohu Unie prostřednictvím pevného a účinného
koordinovaného přístupu k producentským, tranzitním
i spotřebitelským zemím.
Mechanismem výměny informací, včetně posouzení,
která provedou členské státy při jeho provádění, není
dotčeno uplatňování pravidel Unie týkajících se porušení
předpisů, státní podpory a hospodářské soutěže.

Definice
Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:
1) „mezivládní dohodou“ jakákoli právně závazná dohoda mezi
jedním či několika členskými státy a jednou či několika
třetími zeměmi, která má dopad na činnost nebo fungování
vnitřního trhu s energií nebo na zabezpečení dodávek
energie v Unii; upravuje-li taková právně závazná dohoda
i jiné otázky, jsou za „mezivládní dohodu“ považována
pouze ta její ustanovení, která souvisejí s energetikou, včetně
obecných ustanovení použitelných na ustanovení související
s energetikou;
2) „stávající mezivládní dohodou“ mezivládní dohoda, která
vstoupila v platnost nebo je prozatímně prováděna před
vstupem tohoto rozhodnutí v platnost.
Článek 3
Výměna informací mezi členskými státy a Komisí

(20)

Komise by měla posoudit, zda toto rozhodnutí dosta
tečně a účinně zajišťuje soulad mezivládních dohod
s právem Unie a vysokou míru koordinace mezi člen
skými státy, pokud jde o mezivládní dohody v oblasti
energetiky.

(21)

Jelikož cíle tohoto rozhodnutí, totiž zajištění výměny
informací o mezivládních dohodách v oblasti energetiky
mezi členskými státy a Komisí, nemůže být uspokojivě
dosaženo na úrovni členských států, ale může jej být
z důvodu účinků tohoto rozhodnutí lépe dosaženo na
úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy
o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou
v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec
toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Předmět a oblast působnosti
1.
Tímto rozhodnutím se za účelem optimalizace fungování
vnitřního trhu s energií zavádí mechanismus výměny informací
mezi členskými státy a Komisí o mezivládních dohodách
v oblasti energetiky vymezených v článku 2.
2.
Toto rozhodnutí se nevztahuje na mezivládní dohody, na
které se v celém jejich rozsahu již vztahují jiné zvláštní ozna
movací postupy podle práva Unie.

1.
Do 17. února 2013 předloží členské státy Komisi veškeré
stávající mezivládní dohody, včetně jejich příloh a změn. Pokud
tyto stávající mezivládní dohody výslovně odkazují na další
texty, předloží členské státy Komisi rovněž tyto další texty,
pokud obsahují prvky, které mají dopad na fungování vnitřního
trhu s energií nebo na zabezpečení dodávek energie v Unii. Tato
povinnost se však nevztahuje na dohody mezi obchodními
subjekty.
Stávající mezivládní dohody, které v době vstupu tohoto
rozhodnutí v platnost již byly Komisi sděleny podle čl. 13
odst. 6 písm. a) nařízení (EU) č. 994/2010, se pro účely tohoto
odstavce považují za předložené, pokud uvedené sdělení splňuje
požadavky prvního pododstavce tohoto odstavce. Do 17. února
2013 informují členské státy Komisi, zda má být některá část
těchto mezivládních dohod považována za důvěrnou a zda
mohou být sdělené informace postoupeny dalším členským
státům.
Pokud na základě tohoto odstavce předloží členský stát Komisi
stávající mezivládní dohody, které rovněž spadají do oblasti
působnosti čl. 13 odst. 6 písm. a) nařízení (EU) č. 994/2010,
má se za to, že splnil oznamovací povinnosti podle uvedeného
článku.
2.
Má-li Komise na základě svého prvního posouzení
pochybnosti ohledně souladu dohod jí předložených podle
odstavce 1 s právem Unie, zejména s právními předpisy Unie
v oblasti hospodářské soutěže a s právními předpisy pro vnitřní
trh s energií, informuje o tom dotyčné členské státy do devíti
měsíců od předložení uvedených dohod.
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3.
Před jednáním se třetí zemí o mezivládní dohodě či
o změně stávající mezivládní dohody nebo během takového
jednání může členský stát Komisi písemně informovat o cílech
jednání a o ustanoveních, která mají být jejich předmětem,
a sdělit jí jakékoli další významné informace. Pokud členský
stát Komisi takto o jednáních uvědomí, pravidelně pak Komisi
informuje o pokroku v jednáních.
Dotyčný členský stát Komisi sdělí, zda mohou být informace
předložené podle prvního pododstavce postoupeny ostatním
členským státům. Pokud dotyčný členský stát sdělil, že infor
mace mohou být postoupeny, Komise obdržené informace
zpřístupní všem členským státům v zabezpečené elektronické
podobě, s výjimkou částí považovaných v souladu s článkem
4 za důvěrné.
4.
Pokud členský stát uvědomí Komisi o jednáních podle
odstavce 3, může mu Komise poskytnout poradenství ohledně
toho, jak zabránit nesouladu sjednávané mezivládní dohody
nebo změny stávající mezivládní dohody s právem Unie.
5.
Po ratifikaci mezivládní dohody nebo změny mezivládní
dohody předloží dotyčný členský stát mezivládní dohodu nebo
změnu mezivládní dohody, včetně jejich příloh, Komisi.
Pokud mezivládní dohoda nebo změna mezivládní dohody
výslovně odkazují na další texty, předloží členské státy rovněž
tyto další texty, pokud obsahují prvky, které mají dopad na
fungování vnitřního trhu s energií nebo na zabezpečení
dodávek energie v Unii. Tato povinnost se však nevztahuje na
dohody mezi obchodními subjekty.
6.
Aniž je dotčen odstavec 7 tohoto článku a článek 4,
Komise zpřístupní dokumenty obdržené podle odstavců 1 a 5
v zabezpečené elektronické podobě všem ostatním členským
státům.
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Článek 4
Důvěrnost
1.
Členský stát může při poskytnutí informací Komisi podle
čl. 3 odst. 1 až 6 uvést, zda některé z informací, obchodní či
jiné povahy, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit činnost
příslušných stran, mají být považovány za důvěrné a zda
mohou být poskytnuté informace postoupeny dalším členským
státům. Komise tyto pokyny respektuje.

2.
Přístup Komise k důvěrným informacím není žádostmi
o zachování důvěrnosti podle tohoto článku omezen. Komise
zajistí, aby byl přístup k důvěrným informacím přísně omezen
na útvary Komise, pro které je přístup k těmto informacím
zcela nezbytný.

Článek 5
Pomoc ze strany Komise
Pokud členský stát uvědomí Komisi o jednáních podle čl. 3
odst. 3, může Komisi požádat o pomoc v těchto jednáních.

Na žádost dotyčného členského státu, nebo na žádost Komise,
a s písemným souhlasem dotyčného členského státu se Komise
může jednání účastnit jako pozorovatel.

Pokud se Komise účastní jednání jako pozorovatel, může dotyč
nému členskému státu poskytnout poradenství ohledně toho,
jak zabránit nesouladu sjednávané mezivládní dohody nebo
změny mezivládní dohody s právem Unie.

Článek 6
7.
Pokud členský stát v souladu s článkem 4 pověří Komisi,
aby určitou stávající mezivládní dohodu, změnu stávající mezi
vládní dohody nebo novou mezivládní dohodu ostatním člen
ským státům nezpřístupnila, dá tento členský stát k dispozici
shrnutí předložených informací. Toto shrnutí obsahuje alespoň
následující údaje týkající se dané dohody nebo změny:

Posouzení souladu
1.
Pokud členský stát sjednávající mezivládní dohodu nebo
změnu stávající mezivládní dohody není s to dospět na základě
vlastního posouzení k jednoznačným závěrům ohledně souladu
sjednávané mezivládní dohody nebo změny s právem Unie,
informuje o tom před uzavřením jednání Komisi a předloží jí
návrh dohody nebo změny, včetně jejich příloh.

a) předmět;
b) cíl a oblast působnosti;
c) dobu trvání;

2.
Komise do čtyř týdnů ode dne obdržení návrhu dohody
nebo změny, včetně jejich příloh, dotyčný členský stát infor
muje o jakýchkoli pochybnostech, jež má ohledně souladu
návrhu mezivládní dohody nebo změny s právem Unie. Neod
poví-li Komise během této lhůty, má se za to, že žádné pochyb
nosti nemá.

d) smluvní strany a
e) informace o hlavních prvcích.
Komise zpřístupní tato shrnutí všem ostatním členským státům
v elektronické podobě.

3.
Pokud Komise informuje dotyčný členský stát o svých
pochybnostech podle odstavce 2, sdělí dotyčnému členskému
státu své stanovisko ohledně slučitelnosti daného návrhu
dohody nebo změny s právem Unie do deseti týdnů od jeho
obdržení (dále jen „přezkumná lhůta“). Se souhlasem dotyčného
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členského státu může být přezkumná lhůta prodloužena. Pokud
Komise během přezkumné lhůty nevydá žádné stanovisko, má
se za to, že nevznesla žádné námitky.
4.
Vyžadují-li to okolnosti, lhůty uvedené v odstavcích 2 a 3
se po dohodě s Komisí zkrátí.
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2.
Ve zprávě Komise zejména posoudí míru, v níž toto
rozhodnutí napomáhá souladu mezivládních dohod s právem
Unie a vysoké úrovni koordinace mezi členskými státy v souvi
slosti s mezivládními dohodami. Dále posoudí dopad tohoto
rozhodnutí na jednání členských států se třetími zeměmi
a přiměřenost oblasti působnosti tohoto rozhodnutí a postupů
v něm stanovených.

Článek 7
Koordinace mezi členskými státy
Komise usnadňuje a podporuje koordinaci mezi členskými státy
s cílem:
a) posoudit vývoj v souvislosti s mezivládními dohodami
a usilovat o soulad a soudržnost ve vnějších vztazích Unie
v oblasti energetiky s producentskými, tranzitními a spotře
bitelskými zeměmi;
b) určit společné problémy v souvislosti s mezivládními
dohodami a zvážit vhodná opatření pro řešení těchto prob
lémů, a případně navrhnout řešení;
c) na základě osvědčených postupů a po konzultaci s členskými
státy vypracovat dobrovolná vzorová ustanovení, jejichž
používání by významně zlepšilo soulad budoucích mezivlád
ních dohod s právem Unie;

3.
Po předložení první zprávy uvedené v odstavci 1 tohoto
článku Komise každé tři roky informuje Evropský parlament
a Radu o informacích obdržených podle článku 3 a přitom
náležitě dbá ustanovení o důvěrnosti obsažených v tomto
rozhodnutí.
Článek 9
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlá
šení v Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 10
Určení
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

d) v příslušných případech podporovat utváření vícestranných
mezivládních dohod za účasti několika členských států nebo
Unie jako celku.
Článek 8
Podávání zpráv a přezkum
1.
Komise předloží do 1. ledna 2016 zprávu o uplatňování
tohoto rozhodnutí Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru.

Ve Štrasburku dne 25. října 2012.
Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předseda

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS
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II
(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 995/2012
ze dne 26. října 2012,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES
o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti vědy a techniky
(Text s významem pro EHP)

manuál Oslo pro statistiku inovací, vydaný společně
OECD a Evropskou komisí (Eurostatem).

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

(5)

V zájmu jasnosti by měla být zrušena nařízení Komise
(ES) č. 753/2004 ze dne 22. dubna 2004, kterým se
provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
č. 1608/2003/ES, pokud jde o statistiku v oblasti vědy
a techniky (3), a nařízení (ES) č. 1450/2004 ze dne
13. srpna 2004, kterým se provádí rozhodnutí Evrop
ského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o tvorbě
a rozvoji statistiky Společenství v oblasti inovací (4).

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
č. 1608/2003/ES ze dne 22. července 2003 o tvorbě a rozvoji
statistiky Společenství v oblasti vědy a techniky (1), a zejména
na článek 3 uvedeného rozhodnutí,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Za účelem zohlednění vývoje na poli statistiky v oblasti
vědy a techniky a požadavků na novou, podrobnější
a častější statistiku by měla být stanovena nová prováděcí
opatření pro rozhodnutí č. 1608/2003/ES.
Stávající statistická podpora rozhodnutí v oblastech
současných politik by měla být zachována a měly by
být splněny další požadavky vycházející z nových poli
tických iniciativ, s cílem plně využívat dostupných zdrojů
a co nejvíce omezit zpravodajskou zátěž.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Toto nařízení stanoví podrobná pravidla pro vypracovávání
evropské statistiky v oblasti vědy a techniky.
Článek 2

(3)

(4)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 223/2009 (2) o evropské statistice poskytuje referenční
rámec, a to zejména v oblasti pravidel pro přístup k admi
nistrativním zdrojům údajů a statistickou důvěrnost.
Je nutné zajistit soulad evropské statistiky v oblasti vědy
a techniky s ostatními mezinárodními standardy. Za
tímto účelem je třeba zohlednit práci, již vykonala Orga
nizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen
„OECD“) a další mezinárodní organizace. Referenční
rámec by měly poskytnout zejména manuál Frascati
pro statistiku výzkumu a vývoje, Canberrský manuál
pro statistiku lidských zdrojů ve vědě a technice a manuál
OECD pro patentovou statistiku, vydané OECD, a rovněž

(1) Úř. věst. L 230, 16.9.2003, s. 1.
(2) Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.

1.

Toto nařízení upravuje tyto oblasti:

a) statistiku výzkumu a vývoje (dále jen „VaV“);
b) statistiku státních rozpočtových výdajů a dotací na výzkum
a vývoj (dále jen „GBAORD“);
c) statistiku inovací;
d) statistiku lidských zdrojů ve vědě a technice, včetně gende
rové statistiky a statistiky mobility, patentové statistiky,
(3) Úř. věst. L 118, 23.4.2004, s. 23.
(4) Úř. věst. L 267, 14.8.2004, s. 32.
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statistiky průmyslových odvětví špičkových technologií
a služeb založených na znalostech a jiných statistik v oblasti
vědy a techniky.
Seznamy statistických proměnných, zahrnuté činnosti a sektory,
členění výsledků, četnost, lhůty pro poskytování údajů a refe
renční období se stanoví v přílohách I a II.
U oblastí uvedených v písmenu d) prvního pododstavce se
potřebné údaje získají ze stávajících statistických či jiných
zdrojů údajů podle přílohy I oddílu 3.
2.
Seznamy statistických proměnných, zahrnuté činnosti
a sektory, členění výsledků, četnost, lhůty pro poskytování
údajů a další aspekty stanovené v přílohách I a II se podle
potřeby pravidelně přezkoumají.
Článek 3
Členské státy získávají potřebné údaje kombinací různých
zdrojů, například výběrových šetření, administrativních zdrojů
údajů či jiných zdrojů údajů. Pokud jde o kvalitu nebo o postupy
statistických odhadů, musí být jiné zdroje údajů alespoň rovno
cenné výběrovým šetřením nebo administrativním zdrojům
údajů.
Článek 4
Statistiky uvedené v přílohách I a II se zakládají na harmonizo
vaných pojmech a definicích, a to zejména na těch, které obsa
hují nejnovější verze manuálu Frascati (statistika VaV), Canber
rského manuálu (statistika lidských zdrojů ve vědě a technice),
manuálu OECD pro patentovou statistiku (patentová statistika),
manuálu Oslo (statistika inovací) nebo dalších harmonizovaných
standardů.
Článek 5
Členské státy poskytnou proměnné uvedené v přílohách I a II,
včetně důvěrných údajů, Komisi (Eurostatu), a to za použití
technického standardu určeného Komisí (Eurostatem) ve spolu
práci s členskými státy.
Členské státy mohou Komisi (Eurostatu) dobrovolně poskytovat
záznamy individuálních údajů o statistice inovací, a to za
použití technického standardu určeného Komisí (Eurostatem).
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Článek 6
1.
Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření, aby
zajistily kvalitu poskytovaných údajů.
2.
Členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) standardní
zprávy o kvalitě týkající se údajů o:
a) výzkumu a vývoji (VaV);
b) státních rozpočtových výdajích a dotacích na výzkum
a vývoj (GBAORD);
c) inovacích.
V případě statistiky výzkumu a vývoje členské státy vypracová
vají samostatné zprávy o kvalitě za podnikatelský sektor, vládní
sektor a vysokoškolský sektor. Zprávy o kvalitě za soukromý
neziskový sektor se vypracovávají, pouze pokud výše výdajů
tohoto sektoru na VaV, vyjádřeno jako podíl z celkových vnit
rostátních výdajů na VaV, přesáhne 5 %.
3.
Zprávy o kvalitě členské státy vypracovávají v souladu
s pravidly stanovenými v příloze III a zahrnou kritéria kvality
definovaná v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009.
4.
První zprávy o kvalitě v oblastech VaV a GBAORD se
vypracují pro údaje za referenční rok 2011 a předloží se do
31. října 2013. Pro statistiku inovací se první zprávy o kvalitě
vypracují pro údaje za referenční rok 2012 a předloží se do
31. října 2014. Následné zprávy o kvalitě se podávají Komisi
(Eurostatu) každým druhým rokem, a to do 22 měsíců od
konce referenčního roku, za který se údaje sbíraly.
Článek 7
Nařízení (ES) č. 753/2004 a (ES) č. 1450/2004 se zrušují.
Nařízení (ES) č. 753/2004 se však nadále použije, pokud jde
o statistiku VaV a GBAORD za referenční rok 2011.
Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto
nařízení.
Článek 8
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 26. října 2012.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda
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PŘÍLOHA I
STATISTIKA V OBLASTI VĚDY A TECHNIKY
Oddíl 1
Statistika výzkumu a vývoje
1. Statistika se sestaví za činnost v oblasti VaV v rámci celého hospodářství. Výsledky se týkají základního souboru všech
jednotek vykonávajících VaV zařazených do sekcí A až U společné statistické klasifikace ekonomických činností, jak ji
zavádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (1) (NACE Rev. 2).
2. Statistickými jednotkami, které se použijí pro sestavování statistik uvedených v odstavci 3, jsou: a) podniky pro účely
statistik sestavovaných na národní úrovni a b) místní jednotky pro účely statistik sestavovaných na regionální úrovni
(NUTS 2). Definice statistických jednotek, které se použijí („podnik“ a „místní jednotka“), jsou stanoveny v nařízení
Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy
hospodářství ve Společenství (2).
3. Seznam statistik (včetně jejich členění), které je třeba sestavit, je uveden níže.

(1) Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 76, 30.3.1993, s. 1.
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1.11

Všechny sektory

Podnikatelský sektor

Vysokoškolský sektor

Vládní sektor

Soukromý neziskový
sektor

Počet pracovníků ve výzkumu a vývoji (počet osob)
1.11.0.0

1.11.0.1

1.11.0.2

1.11.0.3

1.11.0.4

Podle pracovní činnosti a pohlaví

1.11.1.0

1.11.1.1

1.11.1.2

1.11.1.3

1.11.1.4

Podle kvalifikace a pohlaví

1.11.2.0

1.11.2.1

1.11.2.2

1.11.2.3

1.11.2.4

1.11.4.2

1.11.4.3

1.11.5.0

1.11.5.1

1.11.5.2

1.11.5.3

1.11.5.4

Podle regionu (NUTS 2) a pohlaví

1.11.6.0

1.11.6.1

1.11.6.2

1.11.6.3

1.11.6.4

činnosti

(NACE)

Nepovinné

1.11.7.1

Počet výzkumných pracovníků (počet osob)
Bez členění

1.12.0.0

1.12.0.1

1.12.0.2

1.12.0.3

1.12.0.4

Podle pohlaví

1.12.1.0

1.12.1.1

1.12.1.2

1.12.1.3

1.12.1.4

Podle kvalifikace a pohlaví

1.12.2.0

1.12.2.1

1.12.2.2

1.12.2.3

1.12.2.4

1.12.4.2

1.12.4.3

Podle hlavní
a pohlaví

ekonomické

činnosti

(NACE)
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Podle regionu (NUTS 2)

ekonomické

Nepovinné

1.11.3.1

Podle hlavního oboru vědy a pohlaví

Podle hlavní
a pohlaví

CS

Bez členění

Podle hlavní ekonomické činnosti (NACE)

1.12

Poznámky
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Podle sektoru provádění
Název

Kód

Nepovinné

1.12.3.1

Podle hlavního oboru vědy a pohlaví
1.12.5.0

1.12.5.1

1.12.5.2

1.12.5.3

1.12.5.4

Podle regionu (NUTS 2) a pohlaví

1.12.6.0

1.12.6.1

1.12.6.2

1.12.6.3

1.12.6.4

Nepovinné

Podle věkové skupiny a pohlaví

1.12.7.0

1.12.7.1

1.12.7.2

1.12.7.3

1.12.7.4

Nepovinné

Podle státní příslušnosti a pohlaví

1.12.8.0

1.12.8.1

1.12.8.2

1.12.8.3

1.12.8.4

Nepovinné

L 299/21

Podle regionu (NUTS 2)

1.13

Všechny sektory

Podnikatelský sektor

Soukromý neziskový
sektor

Poznámky

1.13.0.0

1.13.0.1

1.13.0.2

1.13.0.3

1.13.0.4

Podle pracovní činnosti

1.13.1.0

1.13.1.1

1.13.1.2

1.13.1.3

1.13.1.4

Podle kvalifikace

1.13.2.0

1.13.2.1

1.13.2.2

1.13.2.3

1.13.2.4

1.13.4.2

1.13.4.3

1.13.5.2

1.13.5.3

Nepovinné

1.13.3.1

1.13.5.0

1.13.5.1

Nepovinné
1.13.5.4

1.13.6.1

Podle třídy velikosti

Nepovinné pro třídy velikosti 0
a 1–9 zaměstnanců

Počet výzkumných pracovníků (v přepočtu na plné pracovní úvazky)
Bez členění

1.14.0.0

1.14.0.1

1.14.0.2

1.14.0.3

1.14.0.4

Ročně

Podle pohlaví

1.14.1.0

1.14.1.1

1.14.1.2

1.14.1.3

1.14.1.4

Nepovinné

Podle kvalifikace

1.14.2.0

1.14.2.1

1.14.2.2

1.14.2.3

1.14.2.4

Nepovinné

1.14.4.2

1.14.4.3

Podle hlavní ekonomické činnosti (NACE)

1.14.3.1

Podle hlavního oboru vědy a pohlaví

Nepovinné

Podle regionu (NUTS 2)

1.14.5.0

1.14.5.1

1.14.5.2

1.14.5.3

1.14.5.4

Podle regionu (NUTS 2) a pohlaví

1.14.6.0

1.14.6.1

1.14.6.2

1.14.6.3

1.14.6.4

Podle třídy velikosti

1.14.7.1

Nepovinné
Nepovinné pro třídy velikosti 0
a 1–9 zaměstnanců

1.20.0.0

1.20.0.1

1.20.0.2

1.20.0.3

1.20.0.4

Ročně

27.10.2012

Vnitřní výdaje na výzkum a vývoj
Bez členění
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Podle regionu (NUTS 2)

Ročně

CS

Bez členění

Podle hlavního oboru vědy a pohlaví

1.20

Vládní sektor

Počet pracovníků ve výzkumu a vývoji (v přepočtu na plné pracovní úvazky)

Podle hlavní ekonomické činnosti (NACE)

1.14

Vysokoškolský sektor

L 299/22

Podle sektoru provádění
Název

Kód

Všechny sektory

Podnikatelský sektor

Vysokoškolský sektor

Vládní sektor

Soukromý neziskový
sektor

1.20.1.0

1.20.1.1

1.20.1.2

1.20.1.3

1.20.1.4

Podle druhu výzkumu a vývoje

1.20.3.0

1.20.3.1

1.20.3.2

1.20.3.3

1.20.3.4

Podle druhu nákladů

1.20.4.0

1.20.4.1

1.20.4.2

1.20.4.3

1.20.4.4

Podle hlavní ekonomické činnosti (NACE)

1.20.5.1.1

Podle oblasti produktu (NACE)

1.20.5.1.2

Nepovinné pro vysokoškolský
sektor a kategorii „všechny
sektory“

Nepovinné

1.20.6.1

Nepovinné pro třídy velikosti 0
a 1–9 zaměstnanců

Podle zdroje financování a třídy velikosti

1.20.7.1

Nepovinné pro třídy velikosti 0
a 1–9 zaměstnanců
1.20.8.2

Podle socio-ekonomického cíle (SEO)
Podle regionu (NUTS 2)

1.20.8.3
1.20.9.3

1.20.10.0

1.20.10.1

1.20.10.2

1.20.10.3

Nepovinné
1.20.10.4

Úřední věstník Evropské unie

Podle třídy velikosti

Podle hlavního oboru vědy

CS

Podle zdroje financování

Poznámky

27.10.2012

Podle sektoru provádění
Název

Kód
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4.

Všechny proměnné se poskytují jednou za dva roky, vždy každý lichý rok, kromě těch, u nichž je v tabulce
v odstavci 3 stanoveno, že se poskytují ročně.

5.

Prvním referenčním rokem, za který se statistiky uvedené v odstavci 3 sestavují, je kalendářní rok 2012.

6.

Výsledky se poskytují do 18 měsíců od konce kalendářního roku referenčního období. Předběžné výsledky
proměnných s roční četností se poskytují do 10 měsíců od konce kalendářního roku referenčního období.

7.

Dosažení výsledků

7.1

Výsledky statistiky podle pracovní činnosti se člení na položky „výzkumní pracovníci“ a „ostatní pracovníci ve
výzkumu a vývoji“.

7.2

Výsledky statistiky podle kvalifikace se člení na položky „držitelé akademického titulu PhD (ISCED 2011 – úroveň
8)“, „ostatní vysokoškolské tituly a ostatní terciární diplomy (ISCED 2011 – úrovně 5, 6 a 7)“ a „ostatní kvalifikace“.

7.3

Výsledky statistiky podle hlavního oboru vědy se člení na položky „přírodní vědy“, „strojírenství a technologie“,
„lékařské vědy“, „zemědělské vědy“, „sociální vědy“ a „humanitní vědy“.

7.4

Výsledky statistiky podle třídy velikosti se člení na tyto třídy velikosti: „0 zaměstnanců“, „1–9 zaměstnanců“,
„10–49 zaměstnanců“, „50–249 zaměstnanců“, „250–499 zaměstnanců“, „500 a více zaměstnanců“.

7.5

Výsledky statistiky podle zdroje financování se člení na kategorie „podnikatelský sektor“, „vládní sektor“, „soukromý
neziskový sektor“, „vysokoškolský sektor“ a „zahraničí“. Kategorie „zahraničí“ se dále člení takto: „zahraniční
podniky“, „Evropská komise“, „mezinárodní organizace“ a „ostatní zdroje“. Kategorie „zahraniční podniky“ podnika
telského sektoru se dále člení na „zahraniční podniky v rámci stejné skupiny“ a „ostatní zahraniční podniky“.

7.6

Výsledky statistiky podle druhu výzkumu a vývoje se člení na položky „základní výzkum“, „aplikovaný výzkum“
a „experimentální vývoj“.

7.7

Výsledky statistiky podle druhu nákladů se člení na položky „běžné náklady (náklady práce a ostatní náklady)“
a „kapitálové výdaje“.

7.8

Výsledky statistiky podle socio-ekonomického cíle (SEO) se člení v souladu s nomenklaturou pro analýzu a srovnání
vědeckých programů a rozpočtů (NABS) na úrovni kapitol.

7.9

Výsledky statistiky podle věkových skupin se člení na tyto věkové třídy (v letech): „do 25“, „25–34“, „35–44“,
„45–54“, „55–64“, „65 a více“.

7.10 Výsledky statistiky podle státní příslušnosti se člení na tyto kategorie: „vnitrostátní státní příslušnost“, „státní
příslušnost jiných členských států EU“, „státní příslušnost jiných evropských států“, „státní příslušnost severoame
rická“, „státní příslušnost středo- a jihoamerická“, „státní příslušnost asijská“, „státní příslušnost africká“, „jiná státní
příslušnost“.
7.11 Výsledky statistiky podle hlavní ekonomické činnosti a podle oblasti produktu (NACE Rev. 2) se člení na tyto
oddíly, skupiny a souhrnné ukazatele NACE Rev. 2:
„01, 02, 03“, „05, 06, 07, 08, 09“, „10 až 33“, „10, 11, 12“, „10, 11“, „12“, „13, 14, 15“, „13“, „14“, „15“, „16, 17,
18“, „16“, „17“, „18“, „19“, „20“, „21“, „22“, „23“, „24“, „25, 26, 27, 28, 29, 30“, „25“, „25.4“, „26“, „26.1“, „26.2“,
„26.3“, „26.4“, „26.5“, „26.6“, „26.7“, „27“, „28“, „29“, „30“, „30.1“, „30.2“, „30.3“, „30.4“, „31“, „32“, „32.5“, „33“,
„35, 36, 37, 38, 39“, „35, 36“, „37, 38, 39“, „41, 42, 43“, „45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82“, „45, 46, 47“, „49, 50, 51, 52, 53“,
„55, 56“, „58, 59, 60, 61, 62, 63“, „61“, „62“, „63“, „64, 65, 66“, „68“, „69, 70, 71, 72, 73, 74, 75“, „71“, „72“,
„72.1“, „72.2“, „77, 78, 79, 80, 81, 82“, „84, 85“, „86, 87, 88“, „86“, „87, 88“, „90, 91, 92, 93“, „94, 95, 96, 97,
98, 99“, „01 až 99“.
8.

Pojmy a definice týkající se statistik definovaných v tomto oddíle stanoví manuál Frascati.

27.10.2012
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27.10.2012
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Za účelem posílení vědecké důkazní základny pro tvorbu politiky v oblasti výzkumu a vývoje budou Komise
a/nebo členské státy provádět dobrovolné pilotní studie týkající se doplňujících proměnných a členění statistiky
výzkumu a vývoje. Cílem provádění těchto pilotních studií je vyhodnotit význam a proveditelnost sběru údajů,
přičemž se vezme v úvahu přínos dostupnosti údajů v poměru k nákladům na sběr údajů a k zátěži podniků.
O tématech pilotních studií se bude rozhodovat v úzké spolupráci s členskými státy.
Oddíl 2
Statistika státních rozpočtových výdajů a dotací na výzkum a vývoj (GBAORD)

1.

Sestavují se tyto statistiky:

Kód

Název

21.0

Přidělování prostředků na VaV z prozatímního státního rozpočtu (schválené parlamentem na
počátku rozpočtového roku)

21.1

Přidělování prostředků na VaV z konečného státního rozpočtu (revidovaný rozpočet schválený
v průběhu rozpočtového roku)

22.0

Vnitrostátní veřejné financování nadnárodně koordinovaného VaV

2.

Všechny proměnné se poskytují ročně.

3.

Prvním referenčním rokem, pro který se statistiky sestavují, je kalendářní rok 2012.

4.

Výsledky se poskytují do šesti měsíců od konce kalendářního roku referenčního období u proměnné 21.0 (včetně
všech členění) a do dvanácti měsíců u proměnných 21.1 a 22.0 (včetně všech členění).

5.

Dosažení výsledků

5.1 Výsledky statistiky sestavené pro proměnné 21.0 a 21.1 se člení v souladu s nomenklaturou pro analýzu a srovnání
vědeckých programů a rozpočtů (NABS 2007) na úrovni kapitol.
5.2 Výsledky statistiky sestavené pro proměnnou 21.1 se člení:
a) v souladu s nomenklaturou pro analýzu a srovnání vědeckých programů a rozpočtů (NABS 2007) na úrovni
podkapitol – nepovinné;
b) na položky „financování projektů“ a „financování institucí“ – nepovinné.
5.3 Výsledky statistiky sestavené pro proměnnou 22.0 se člení na položky „vnitrostátní příspěvky veřejným subjektům
činným v nadnárodním VaV“, „vnitrostátní příspěvky na evropské nadnárodní veřejné programy v oblasti VaV“
a „vnitrostátní příspěvky na dvoustranné či mnohostranné veřejné programy v oblasti VaV založené mezi vládami
členských států (a ve spolupráci s kandidátskými zeměmi a zeměmi ESVO)“.
6.

Pojmy a definice týkající se statistik definovaných v tomto oddíle stanoví manuál Frascati či další harmonizované
standardy.
Oddíl 3
Ostatní statistiky v oblasti vědy a techniky

V případě ostatních statistik vědy a techniky se práce týkají zejména těchto oblastí:
a) statistika lidských zdrojů ve vědě a technice (včetně genderové statistiky a statistiky mobility): vývoj a uplatňování
komplexního rámce pro statistiku lidských zdrojů ve vědě a technice, zejména prostřednictvím efektivnějšího využívání
stávajících vnitrostátních a mezinárodních zdrojů údajů (rovněž v rámci Evropského statistického systému). Zvláštní
pozornost je třeba věnovat aspektům týkajícím se rovnosti pohlaví;
b) patentová statistika: vývoj a uplatňování komplexního rámce pro patentovou statistiku prostřednictvím pravidelného
vypracovávání mezinárodní a národní patentové statistiky a ukazatelů na základě informací vnitrostátních a mezi
národních patentových úřadů;
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c) statistika průmyslových odvětví špičkových technologií a služeb založených na znalostech: vývoj a uplatňování
komplexního rámce pro statistiku průmyslových odvětví špičkových technologií a služeb založených na znalostech,
zejména prostřednictvím efektivnějšího využívání stávajících vnitrostátních a mezinárodních zdrojů údajů (rovněž
v rámci Evropského statistického systému). Tato práce také zahrnuje identifikaci a klasifikaci činností a produktů,
měření hospodářské výkonnosti těchto činností a jejich přínos k výkonnosti hospodářství jako celku;
d) ostatní statistiky v oblasti vědy a techniky: další vývoj a uplatňování se týká mimo jiné statistiky biotechnologie,
nanotechnologie či dalších oblastí, v nichž hrají věda a technika klíčovou roli při plnění priorit Evropské unie (např.
v oblasti zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a změny klimatu).
Pro oblasti uvedené v tomto oddíle budou potřebné údaje získávány především prostřednictvím stávajících statistických či
jiných zdrojů údajů (např. v oblasti sociální nebo ekonomické statistiky).
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PŘÍLOHA II
STATISTIKA INOVACÍ
Oddíl 1
Statistickou jednotkou, která se použije při sestavování statistik uvedených v oddíle 2, je podnik. Definice statistických
jednotek, které se použijí („podnik“), jsou stanoveny v nařízení Rady (EHS) č. 696/93.
Oddíl 2
Členské státy sestavují tyto statistiky inovací:

Proměn
ná

Poznámky

Název

1

Počet inovačně činných podniků

Absolutně a jako procentní podíl všech podniků

2

Počet inovujících podniků, které zavedly nové nebo
výrazně vylepšené produkty, nové pro trh/nové pro
podnik

Absolutně, jako procentní podíl všech podniků a jako
procentní podíl všech inovačně činných podniků

3

Obrat z inovací ve vztahu k novým nebo výrazně
vylepšeným produktům, novým pro trh

Absolutně, jako procentní podíl z celkového obratu
a jako procentní podíl z celkového obratu inovačně
činných podniků

4

Obrat z inovací ve vztahu k novým nebo výrazně
vylepšeným produktům, které jsou nové pro firmu,
ale nejsou nové pro trh

Absolutně, jako procentní podíl z celkového obratu
a jako procentní podíl z celkového obratu inovačně
činných podniků

5

Počet inovačně činných podniků, které se podílejí na
inovační spolupráci

Absolutně a jako procentní podíl inovačně činných
podniků

6

Výdaje na inovace

Absolutně, jako procentní podíl z celkového obratu
a jako procentní podíl z celkového obratu inovačně
činných podniků

7

Počet inovačně činných podniků, které uvedly velmi
významné cíle inovací

Absolutně a jako procentní podíl všech inovačně
činných podniků – dobrovolné

8

Počet inovačně činných podniků, které uvedly velmi
významné zdroje informací pro inovace

Absolutně a jako procentní podíl všech inovačně
činných podniků – dobrovolné

9

Počet podniků, které se potýkají s významnými
omezujícími faktory

Absolutně, jako procentní podíl všech podniků, jako
procentní podíl všech inovačně činných podniků
a jako procentní podíl podniků, které nejsou inovačně
činné – dobrovolné

10

Počet inovujících podniků, které vyvinuly inovace
samy nebo ve spolupráci s jinými podniky/institu
cemi

Absolutně a jako procentní podíl všech inovačně
činných podniků

Vedle výše uvedených statistik mohou členské státy sestavovat doplňující statistiky (včetně jejich členění) v souladu
s hlavními tématy uvedenými v manuálu Oslo. O zařazení těchto doplňujících statistik se rozhodne v úzké spolupráci
s členskými státy a toto téma bude zahrnuto do harmonizovaného dotazníku.
Oddíl 3
Je třeba zahrnout podniky provozující tržní činnosti uvedené v sekcích B, C, D, E, H, J a K NACE Rev. 2 a v oddílech 46,
71, 72 a 73 NACE Rev. 2. Členské státy však mají možnost tento záběr dále rozšířit.
Oddíl 4
Všechny proměnné se poskytují jednou za dva roky, a to vždy každý sudý rok.
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Oddíl 5
Prvním referenčním rokem, pro který se statistiky sestavují, je kalendářní rok 2012.
Oddíl 6
1. Všechny výsledky je třeba členit na základě ekonomické činnosti podle sekcí, oddílů a dalších souhrnných ukazatelů
NACE Rev. 2 a na základě třídy velikosti podle počtu zaměstnanců, jak je uvedeno v této tabulce:

Kategorie NACE \ kategorie velikosti

10–49 zaměstnanců

50–249 zaměstnanců

nad 249 zaměstnanců

celkem

„B-C-D-E-46-H-J-K-71-72-73“

x

x

x

x

„B-C-D-E“

x

x

x

x

„B“

x

x

x

x

„C“

x

x

x

x

„10 až 12“

x

„13 až 15“

x

„16 až 18“

x

„19 až 22“

x

„20“

x

„21“

x

„23“

x

„24“

x

„25 až 30“

x

„25“

x

„26“

x

„31 až 33“

x

„D“

x

x

x

x

„E“

x

x

x

x

„36“

x

„37 až 39“

x

„46-H-J-K-71-72-73“

x

x

x

x

„46“

x

x

x

x

„H“

x

x

x

x

„49 až 51“

x

„52 až 53“

x

„J“

x

x

x

x

„58“

x

„61“

x

„62“

x

„63“

x
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Kategorie NACE \ kategorie velikosti

10–49 zaměstnanců

50–249 zaměstnanců

nad 249 zaměstnanců

celkem

„K“

x

x

x

x

„64“

x

„65“

x

„66“

x

„71-72-73“

x

x

x

x

„71“

x

„72“

x

„73“

x

2. Výsledky proměnné 1 zahrnují čtyři typy inovace, podle nichž se člení: inovace procesů, produktů, organizační
a marketingové. Výsledky proměnných 5 až 10 zahrnují podniky činné v oblasti inovace procesů a/nebo produktů.
Kromě proměnné 1 se o obsahu a členění proměnných podle čtyř typů inovace rozhodne v úzké spolupráci s člen
skými státy a obsah a členění těchto proměnných budou zahrnuty do harmonizovaného dotazníku.
3. Výsledky proměnné 5 je třeba členit podle typu inovační spolupráce. Výsledky proměnné 6 je třeba členit podle typu
výdajů na inovace. Výsledky proměnné 7 je třeba členit podle typu cíle inovace. Výsledky proměnné 8 je třeba členit
podle typu zdrojů informací. Výsledky proměnné 9 je třeba členit podle typu omezujících faktorů. Výsledky proměnné
10 je třeba členit podle typu podniku, který inovace vyvíjel. O těchto členěních se rozhodne v úzké spolupráci
s členskými státy a budou zahrnuta do harmonizovaného dotazníku.
Oddíl 7
1. Všechny výsledky je třeba poskytnout do 18 měsíců od konce kalendářního roku referenčního období.
2. Členské státy mohou Komisi (Eurostatu) dobrovolně poskytovat záznamy individuálních údajů týkající se všech
statistických jednotek sledovaných v rámci národních zjišťování o inovacích.
Oddíl 8
1. Dotazník používaný pro zjišťování o inovacích, která se provádějí každé dva roky počínaje referenčním rokem 2012,
obsahuje hlavní témata týkající se zjišťování o inovacích v podnicích uvedená v manuálu Oslo.
2. V úzké spolupráci s členskými státy Komise (Eurostat) vypracovává metodická doporučení pro zjišťování o inovacích,
která povedou k vysokému stupni harmonizace výsledků zjišťování. Tato doporučení zahrnují alespoň cílovou popu
laci, metodiku zjišťování (včetně regionálních hledisek), harmonizovaný dotazník, sběr, zpracování a poskytování údajů
a požadavky na jejich kvalitu.
3. Členské státy Komisi (Eurostatu) poskytnou nezbytné informace ohledně národní metodiky používané v národních
statistikách o inovacích.
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PŘÍLOHA III
POŽADAVKY NA ZPRÁVY O KVALITĚ
Oddíl 1
Úvod
Zprávy o kvalitě obsahují jak kvantitativní, tak kvalitativní ukazatele kvality údajů a uplatňují standardní strukturu
stanovenou Komisí ve spolupráci s členskými státy. Komise (Eurostat) poskytne výsledky pro ty kvantitativní ukazatele,
které mohou být vypočteny na základě údajů poskytnutých členskými státy. Členské státy k nim podají výklad a komentář
v souladu se svou metodikou sběru a poskytnou zbývající kvantitativní ukazatele a kvalitativní informace.
Oddíl 2
Harmonogram
Komise (Eurostat) dodá členským státům každý druhý rok, vždy do 20 měsíců po skončení referenčního roku (do konce
srpna), návrhy standardních zpráv o kvalitě, v nichž budou předem vyplněny ukazatele kvality a další informace, které má
Komise (Eurostat) k dispozici.
Členské státy dodají Komisi (Eurostatu) každý druhý rok, vždy do 22 měsíců po skončení referenčního roku (do konce
října), vyplněné standardní zprávy o kvalitě.
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 996/2012
ze dne 26. října 2012,
kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných
z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU)
č. 284/2012
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

(5)

Z uplatňování ustanovení tohoto nařízení je vhodné
vyjmout zásilky pro osobní spotřebu. Co se týče potravin
a krmiv živočišného původu, měl by být uváděn odkaz
na ustanovení nařízení Komise (ES) č. 206/2009 ze dne
5. března 2009 o dovozu zásilek produktů živočišného
původu pro osobní spotřebu do Společenství a o změně
nařízení (ES) č. 136/2004 (5). Co se týče ostatních krmiv
a potravin, mělo by být stanoveno, že zásilky mohou být
považovány za zásilky pro osobní spotřebu pouze tehdy,
pokud jsou nekomerční a jsou určeny pro soukromou
osobu k osobní spotřebě nebo použití.

(6)

Japonské orgány poskytly Komisi rozsáhlé informace
o tom, že kromě již vyňatých alkoholických nápojů
(saké, whisky a šóčú) neobsahují měřitelné úrovně radio
aktivity ani další alkoholické nápoje. Proces leštění
a fermentace radioaktivitu v alkoholických nápojích do
značné míry snižuje. Proto je vhodné vyjmout z oblasti
působnosti tohoto nařízení některé další alkoholické
nápoje, aby se snížila administrativní zátěž pro japonské
orgány a příslušné orgány dovážejících členských států.

(7)

Údaje předložené japonskými orgány dokazují, že
u krmiv a potravin pocházejících z prefektur Jamanaši
a Šizuoka již není nutné před vývozem do Unie
vyžadovat odběr vzorků a analýzu na přítomnost radio
aktivity. Požadavek na odběr vzorků a analýzy by měl
být zachován pouze u čaje z prefektury Šizuoka a hub
z prefektur Šizuoka a Jamanaši.

(8)

Jelikož u krmiv a potravin pocházejících z prefektury
Fukušima jsou i nadále zjišťovány nevyhovující nebo
významné úrovně radioaktivity, je vhodné zachovat
stávající požadavek na odběr vzorků a analýzu před
vývozem do Unie u všech krmiv a potravin pocházejících
z uvedené prefektury. Ve vztahu k těmto krmivům
a potravinám by se však i nadále měly uplatňovat obecné
výjimky, jako například u alkoholických nápojů a zásilek
pro osobní spotřebu.

(9)

Co se týče prefektur Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi,
Saitama, Tokio, Iwate, Čiba a Kanagawa, u kterých jsou
v současné době vyžadovány odběr a analýza vzorků
veškerých krmiv a potravin před vývozem do Unie, je
vhodné omezit tento požadavek na houby, čaj, produkty
rybolovu, některé jedlé volně rostoucí rostliny, některé
druhy zeleniny, některé druhy ovoce, rýži, sójové boby

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné
zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský
úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se
bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b)
bod ii) uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Článek 53 nařízení (ES) č. 178/2002 stanoví možnost
přijetí vhodných mimořádných opatření Unie u potravin
a krmiv dovezených ze třetí země za účelem ochrany
lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí,
pokud se nelze s rizikem úspěšně vypořádat pomocí
opatření přijatých jednotlivými členskými státy.

(2)

Po havárii v jaderné elektrárně Fukušima dne 11. března
2011 byla Komise informována o tom, že úrovně radi
onuklidů v některých potravinářských produktech pochá
zejících z Japonska přesáhly akční úrovně v potravinách
použitelné v Japonsku. Taková kontaminace může před
stavovat hrozbu pro lidské zdraví a zdraví zvířat v Unii,
a proto bylo přijato prováděcí nařízení Komise (EU)
č. 297/2011 ze dne 25. března 2011, kterým se stanoví
zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocháze
jících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné
elektrárně Fukušima (2). Uvedené nařízení bylo nahrazeno
prováděcím nařízením Komise (EU) č. 961/2011 (3), které
bylo později nahrazeno prováděcím nařízením Komise
(EU) č. 284/2012 (4).

(3)

Prováděcí nařízení (EU) č. 284/2012 bylo několikrát
pozměněno s ohledem na vývoj situace. Jelikož jsou
nyní požadovány další změny, je vhodné nahradit
prováděcí nařízení (EU) č. 284/2012 nařízením novým.

(4)

Stávající opatření byla přezkoumána s ohledem na více
než 26 000 údajů o výskytu radioaktivity v krmivech
a potravinách, které poskytly japonské orgány ohledně
druhého vegetačního období po havárii.

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

Úř.
Úř.
Úř.
Úř.

věst.
věst.
věst.
věst.

L
L
L
L

31, 1.2.2002, s. 1.
80, 26.3.2011, s. 5.
252, 28.9.2011, s. 10.
92, 30.3.2012, s. 16.

(5) Úř. věst. L 77, 24.3.2009, s. 1.
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a výrobky zpracované nebo získané z nich. Stejné poža
davky by se měly použít pro vícesložkové potraviny
obsahující více než 50 % složky/složek, u níž/nichž je
před vývozem do Unie vyžadováno předběžné zkoušení.
(10)

(11)

(12)

Kontroly prováděné při dovozu ukazují, že zvláštní
podmínky stanovené právními předpisy Unie japonské
orgány řádně uplatňují a že k jejich nedodržení již déle
než rok nedošlo. Je proto vhodné snížit četnost kontrol
při dovozu a hlášení výsledků Komisi.
Je vhodné stanovit příští revizi ustanovení, jakmile budou
k dispozici výsledky odběru vzorků a analýzy na přítom
nost radioaktivity krmiv a potravin v třetím vegetačním
období po havárii, tj. do 31. března 2014. Avšak co se
týče produktů, jejichž sklizeň probíhá zejména v druhé
části druhého vegetačního období a u kterých všechny
údaje týkající se druhého vegetačního období tudíž ještě
nejsou k dispozici, je vhodné stanovit přezkum ustano
vení pro tyto produkty do 31. března 2013.
Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec
a zdraví zvířat,
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„Zásilkou“ se rozumí množství jakýchkoliv krmiv nebo potravin
spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení, stejné třídy
nebo se stejným popisem, na které se vztahuje tentýž doklad /
tytéž doklady, dopravované tímtéž dopravním prostředkem
a pocházející ze stejné prefektury / stejných prefektur Japonska,
v mezích podle prohlášení uvedeného v článku 5.
Článek 3
Dovoz do Unie
Krmiva a potraviny (dále jen „produkty“) uvedené v článku 1
mohou být dováženy do Unie pouze tehdy, jsou-li v souladu
s tímto nařízením.
Článek 4
Nejvyšší úrovně cesia 134 a cesia 137
1.
Produkty uvedené v článku 1, s výjimkou produktů uvede
ných v příloze III, musí být v souladu s nejvyšší úrovní pro
sumu cesia 134 a cesia 137 stanovenou v příloze II.
2.
Produkty uvedené v příloze III musí být v souladu
s nejvyšší úrovní pro radioaktivní cesium stanovené v uvedené
příloze.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 5
Článek 1

Oblast působnosti
Toto nařízení se použije pro krmiva a potraviny ve smyslu čl. 1
odst. 2 nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87 (1) pocházející nebo
odesílané z Japonska, s výjimkou:
a) produktů, které opustily Japonsko před 28. březnem 2011;
b) produktů, které byly sklizeny a/nebo zpracovány před
11. březnem 2011;
c) alkoholických nápojů kódů KN 2203 až 2208;
d) zásilek krmiv a potravin živočišného původu pro osobní
potřebu, na které se vztahuje článek 2 nařízení (ES)
č. 206/2009;
e) zásilek krmiv a potravin jiného než živočišného původu pro
osobní potřebu, které jsou nekomerční a jsou určeny
soukromé osobě pouze pro osobní spotřebu a použití.
V případě pochybností nese důkazní břemeno příjemce
zásilky.
Článek 2
Definice
Pro účely tohoto nařízení se „přechodnými opatřeními stanove
nými v japonských právních předpisech“ rozumí přechodná
opatření přijatá japonskými orgány dne 24. února 2012,
pokud jde o nejvyšší úrovně pro sumu cesia 134 a cesia 137
stanovené v příloze III.
(1) Úř. věst. L 371, 30.12.1987, s. 11.

Prohlášení
1.
Ke každé zásilce produktů uvedených v článku 1 musí být
přiloženo platné prohlášení vypracované a podepsané podle
článku 6.
2.

Prohlášení uvedené v odstavci 1 musí:

a) potvrzovat, že produkty jsou v souladu s právními předpisy
platnými v Japonsku; a
b) uvádět, zda se na produkty vztahují nebo nevztahují
přechodná opatření stanovená v japonských právních před
pisech.
3.

Prohlášení uvedené v odstavci 1 musí dále osvědčovat, že:

a) produkt byl sklizen a/nebo zpracován před 11. březnem
2011; nebo
b) produkt, jiný než čaj a houby pocházející z prefektury
Šizuoka a jiný než houby pocházející z prefektury Jamanaši,
pochází a je odesílán z prefektury jiné než Fukušima,
Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitama, Tokio, Čiba, Kana
gawa a Iwate; nebo
c) produkt pochází a je odesílán z prefektur Gunma, Ibaraki,
Točigi, Mijagi, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Iwate, není
však uveden v příloze IV tohoto nařízení (a proto se před
vývozem žádná analýza nevyžaduje); nebo
d) produkt je odesílán z prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki,
Točigi, Mijagi, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Iwate,
nepochází však z žádné z těchto prefektur a nebyl vystaven
radioaktivitě během přepravy; nebo
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e) pokud je produktem čaj nebo houby pocházející z prefektury
Šizuoka nebo houby pocházející z prefektury Jamanaši nebo
produkt z něho/nich získaný nebo vícesložkové krmivo či
potravina obsahující více než 50 % těchto produktů, přiloží
se k produktu protokol o analýze obsahující výsledky odběru
vzorků a analýzy; nebo
f) pokud produkt uvedený v příloze IV tohoto nařízení pochází
z prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi,
Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Iwate nebo je vícesložkové
krmivo či potravina obsahující více než 50 % těchto
produktů, přiloží se k produktu protokol o analýze obsahu
jící výsledky odběru vzorků a analýzy. Seznamem produktů
v příloze IV nejsou dotčeny požadavky nařízení (ES) Evrop
ského parlamentu a Rady č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997
o nových potravinách a nových složkách potravin (1); nebo
g) pokud původ produktu nebo jeho složek přítomných
v množství více než 50 % není znám, přiloží se k produktu
protokol o analýze obsahující výsledky odběru vzorků
a analýzy.
4.
Ustanovení odst. 3 písm. f) se použije rovněž pro
produkty ulovené v pobřežních vodách uvedených prefektur
nebo z těchto vod získané, bez ohledu na místo jejich vykládky.
Článek 6
Vypracování a podpis prohlášení
1.
Prohlášení uvedené v článku 5 se vypracuje podle vzoru
stanoveného v příloze I.
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Unie v určeném místě vstupu ve smyslu čl. 3 písm. b) nařízení
Komise (ES) č. 669/2009 (3) (dále jen „určené místo vstupu“).
Článek 9
Oznámení předem
Provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků nebo
jejich zástupci předem oznámí příslušným orgánům na stano
višti hraniční kontroly nebo v určeném místě vstupu příchod
každé zásilky produktů podle článku 1, a to nejméně dva
pracovní dny před fyzickým příchodem zásilky.
Článek 10
Úřední kontroly
1.
Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly nebo urče
ného místa vstupu provedou:
a) kontroly dokladů u všech zásilek produktů podle článku 1;
b) fyzické kontroly a kontroly identifikace, včetně laboratorní
analýzy na zjištění přítomnosti cesia 134 a cesia 137 u 5 %
zásilek.
2.
Zásilky budou pod úřední kontrolou nejvýše pět pracov
ních dnů, dokud nebudou k dispozici výsledky laboratorní
analýzy.
3.
V případě, že výsledek laboratorní analýzy poskytuje
důkazy o tom, že záruky uvedené v prohlášení jsou nepravdivé,
je prohlášení považováno za neplatné a příslušná zásilka krmiv
a potravin není v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.
Článek 11

2.
V případě produktů uvedených v čl. 5 odst. 3 písm. a), b),
c) nebo d) podepíše prohlášení oprávněný zástupce příslušného
japonského orgánu nebo oprávněný zástupce subjektu, který byl
oprávněn příslušným japonským orgánem v rámci pravomoci
a pod dohledem příslušného japonského orgánu.
3.
V případě produktů uvedených v čl. 5 odst. 3 písm. e), f)
a g) podepíše prohlášení oprávněný zástupce příslušného japon
ského orgánu a k prohlášení se přiloží protokol o analýze obsa
hující výsledky odběru vzorků a analýzy.
Článek 7
Označování
Každá zásilka produktů podle článku 1 se označí kódem, který
se uvede v prohlášení podle čl. 5 odst. 1, v protokolu o analýze
podle čl. 5 odst. 3, ve zdravotním osvědčení a ve všech obchod
ních dokladech přiložených k zásilce.

Náklady
Všechny náklady vzniklé v souvislosti s prováděním úředních
kontrol podle článku 10 a přijetím jakýchkoli opatření
v důsledku nesplnění požadavků nesou provozovatelé krmivář
ských a potravinářských podniků.
Článek 12
Propuštění do volného oběhu
Zásilky mohou být propuštěny do volného oběhu pouze tehdy,
pokud provozovatel krmivářského a potravinářského podniku
nebo jeho zástupce předloží celním orgánům prohlášení podle
čl. 5 odst. 1, které:
a) řádně potvrdil příslušný orgán na stanovišti hraniční
kontroly nebo v určeném místě vstupu a
b) poskytuje důkazy o tom, že úřední kontroly podle článku 10
byly provedeny a že výsledky těchto kontrol jsou příznivé.

Článek 8

Článek 13

Stanoviště hraniční kontroly a určené místo vstupu

Nevyhovující produkty

Zásilky produktů podle článku 1, s výjimkou těch, které spadají
do oblasti působnosti směrnice Rady 97/78/ES (2), vstupují do

Produkty, které nejsou v souladu s ustanoveními tohoto naří
zení, nesmí být uvedeny na trh. Takové produkty musí být
bezpečně zlikvidovány nebo vráceny do země původu.

(1) Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1.
(2) Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.

(3) Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 11.
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Článek 14
Zprávy
Členské státy prostřednictvím systému včasné výměny informací
pro potraviny a krmiva (RASFF) informují Komisi každé tři
měsíce o všech získaných výsledcích analýz. Tato zpráva se
předkládá v průběhu měsíce, který následuje po každém
čtvrtletí.

27.10.2012

a) produkty opustily Japonsko před vstupem tohoto nařízení
v platnost; nebo
b) je k produktům přiloženo prohlášení v souladu s prováděcím
nařízením (EU) č. 284/2012, které bylo vydáno před 1. listo
padem 2012, a produkty opustily Japonsko před
1. prosincem 2012.

Článek 15
Článek 17

Zrušení
Prováděcí nařízení (EU) č. 284/2012 se zrušuje.
Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto
nařízení.
Článek 16

Vstup v platnost a doba použitelnosti
Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne vstupu v platnost do 31. března 2014.

Přechodné opatření
Odchylně od článku 3 mohou být produkty uvedené v článku 1
dováženy do Unie, pokud jsou v souladu s prováděcím naří
zením (EU) č. 284/2012, jestliže:

Toto nařízení bude přezkoumáno před 31. březnem 2013,
pokud jde o produkty, jejichž sklizeň probíhá hlavně od
srpna do listopadu, a pokud jde o ryby a produkty rybolovu.

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

V Bruselu dne 26. října 2012.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda
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PŘÍLOHA I
Prohlášení o dovozu do Unie
................................................................................................. (Produkt a země původu)
Identifikační kód zásilky .................................................................... Číslo prohlášení ...................................................................
V souladu s ustanoveními prováděcího nařízení Komise (EU) č. 996/2012, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro
dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
..............................................................................................................................................................................................................................
(oprávněný zástupce podle čl. 6 odst. 2 nebo 3 prováděcího nařízení (EU) č. 996/2012)
PROHLAŠUJE, že produkt ..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ (produkty podle článku 1)
z této zásilky složené z/ze: ...........................................................................................................................................................................
.................................................................................. (popis zásilky, produktu, počet a druh balení, hrubá nebo čistá hmotnost)
naložené v ......................................................................................................................................................................... (místo nakládky)
dne ..................................................................................................................................................................................... (datum nakládky)
dopravcem .............................................................................................................................................................. (identifikace dopravce)
směřující do ........................................................................................................................................................... (místo a země určení)
a pocházející ze zařízení ...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... (název a adresa zařízení)
je v souladu s právními předpisy platnými v Japonsku, pokud jde o nejvyšší úrovně pro sumu cesia 134 a cesia 137.
PROHLAŠUJE, že zásilka se týká potravin nebo krmiv:



na které/která se nevztahují přechodná opatření stanovená v japonských právních předpisech (viz příloha III
Prováděcí nařízení (EU) č. 996/2012), pokud jde o nejvyšší úroveň pro sumu cesia 134 a cesia 137;



na které/která se vztahují přechodná opatření stanovená v japonských právních předpisech (viz příloha III
Prováděcí nařízení (EU) č. 996/2012), pokud jde o nejvyšší úroveň pro sumu cesia 134 a cesia 137.

PROHLAŠUJE, že zásilka se týká:




krmiv nebo potravin, která byla sklizena / které byly sklizeny a/nebo zpracována/zpracovány před 11. březnem 2011;



krmiv a potravin, která/které jsou odesílána/odesílány z prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitama,
Tokio, Čiba, Kanagawa a Iwate, avšak nepocházejí z žádné z těchto prefektur a nebyla vystavena / nebyly vystaveny
radioaktivitě během přepravy;



krmiv a potravin neuvedených v příloze IV k Prováděcí nařízení (EU) č. 996/2012, která/které pocházejí a jsou
odesílána/odesílány z prefektur Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Iwate;



čaje nebo hub nebo vícesložkových krmiv či potravin obsahujících více než 50 % těchto produktů, pocházejících
z prefektury Šizuoka a byly z ní odebrány vzorky dne .............................. (datum), které byly podrobeny laboratorní
analýze dne ................................................

krmiv nebo potravin, která/které pocházejí a jsou odesílána/odesílány z prefektury jiné než Fukušima, Gunma, Ibaraki,
Točigi, Mijagi, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Iwate, jiných než čaje a hub pocházejících z prefektury Šizuoka
a jiných než hub pocházejících z prefektury Jamanaši;

(datum) v ...................................................................................................................................................................................................
(název laboratoře) za účelem stanovení úrovně radionuklidů, cesia 134 a cesia 137. Protokol o analýze je přiložen;
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hub nebo vícesložkových krmiv či potravin obsahujících více než 50 % těchto produktů, pocházejících z prefektury
Jamanaši a byly z ní odebrány vzorky dne ..................................................... (datum), které byly podrobeny laboratorní
analýze dne ................................................
(datum) v ...................................................................................................................................................................................................
(název laboratoře) za účelem stanovení úrovně radionuklidů, cesia 134 a cesia 137. Protokol o analýze je přiložen;



krmiv a potravin uvedených v příloze IV Prováděcí nařízení (EU) č. 996/2012 nebo vícesložkových krmiv či potravin
obsahujících více než 50 % těchto produktů, pocházejících z prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi,
Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Iwate, byly z ní odebrány vzorky dne ........................................ (datum), které byly
podrobeny laboratorní analýze dne ............................................. (datum) v ............................................. (název laboratoře)
za účelem stanovení úrovně radionuklidů, cesia 134 a cesia 137. Protokol o analýze je přiložen;



krmiv a potravin neznámého původu nebo obsahujících více než 50 % složky/složek neznámého původu a byly z ní
odebrány vzorky dne ................................. (datum), které byly podrobeny laboratorní analýze dne .................................
(datum) v ............................................... (název laboratoře) za účelem stanovení úrovně radionuklidů, cesia 134 a cesia
137. Protokol o analýze je přiložen.

V ........................................................................................................ dne .......................................................................................................
Razítko a podpis oprávněného zástupce
podle čl. 6 odst. 2 nebo čl. 6 odst. 3 Prováděcí nařízení (EU) č. 996/2012.
Tuto část vyplní příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly nebo v určeném místě vstupu.



Zásilka byla přijata k předložení celním orgánům za účelem propuštění do volného oběhu v Unii.



Zásilka NEBYLA přijata k předložení celním orgánům za účelem propuštění do volného oběhu v Unii.

..............................................................................................................................................................................................................................
(příslušný orgán, členský stát)

..............................................................................................................................................................................................................................
Datum
Razítko
Podpis
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PŘÍLOHA II
Nejvyšší úrovně pro krmiva (1) (Bq/kg) stanovené v japonských právních předpisech

Potraviny pro kojence
a malé děti

Suma cesia 134 a cesia 137

50 (2)

Jiné potraviny,
s výjimkou –
Minerální vody
minerálních vod
a podobné nápoje
Mléko a mléčné nápoje a podobných nápojů –
a čajový odvar z
čajového odvaru
nefermentovaných listů
z nefermentovaných
listů

50 (2)

100 (2)

10 (2)

(1) V případě sušených produktů, které jsou určeny ke konzumaci v rekonstituovaném stavu, se nejvyšší úroveň použije pro rekonstitu
ovaný produkt připravený ke spotřebě.
Pro sušené houby se použije rekonstituční faktor 5.
V případě čaje se nejvyšší úroveň použije pro odvar z čajových listů. Faktor zpracování pro sušený čaj je 50, a proto nejvyšší úroveň
500 Bq/kg u sušených listů čaje zaručuje, že úroveň v čajovém odvaru nepřekročí nejvyšší úroveň 10 Bq/kg.
(2) Aby byl zajištěn soulad s nejvyššími úrovněmi uplatňovanými v současné době v Japonsku, nahrazují tyto hodnoty dočasně hodnoty
stanovené v nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87.

Nejvyšší úrovně pro krmiva (1) (Bq/kg) stanovené v japonských právních předpisech

Suma cesia 134 a cesia 137

Krmivo určené pro skot
a koně

Krmivo určené pro
prasata

Krmivo určené pro
drůbež

Krmivo pro ryby (3)

100 (2)

80 (2)

160 (2)

40 (2)

(1) Nejvyšší přípustná úroveň se vztahuje na krmivo s 12 % obsahem vlhkosti.
(2) Aby byl zajištěn soulad s nejvyššími úrovněmi uplatňovanými v současné době v Japonsku, nahrazuje tato hodnota dočasně hodnotu
stanovenou v nařízení Rady (Euratom) č. 770/90 (Úř. věst. L 83, 30.3.1990, s. 78).
(3) S výjimkou krmiv pro okrasné ryby.
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PŘÍLOHA III
Přechodná opatření stanovená v japonských právních předpisech a uplatňovaná pro toto nařízení
a) Mléko a mléčné výrobky, minerální voda a podobné nápoje, které byly vyrobeny a/nebo zpracovány před 31. březnem
2012, nesmí obsahovat více radioaktivního cesia než 200 Bq/kg. Ostatní potraviny, kromě rýže, sójových bobů
a zpracovaných výrobků z nich, které byly vyrobeny a/nebo zpracovány před 31. březnem 2012, nesmí obsahovat
více radioaktivního cesia než 500 Bq/kg.
b) Výrobky z rýže, které byly vyrobeny a/nebo zpracovány před 30. zářím 2012, nesmí obsahovat více radioaktivního
cesia než 500 Bq/kg.
c) Sójové boby sklizené a uvedené na trh před 31. prosincem 2012 nesmí obsahovat více radioaktivního cesia než
500 Bq/kg.
d) Výrobky ze sójových bobů, které byly vyrobeny a/nebo zpracovány před 31. prosincem 2012, nesmí obsahovat více
radioaktivního cesia než 500 Bq/kg.
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PŘÍLOHA IV
Krmiva a potraviny, u nichž se před vývozem do Unie vyžaduje odběr vzorků a analýza na zjištění přítomnosti
cesia 134 a cesia 137
a) produkty pocházející z prefektury Fukušima:
— všechny produkty, s ohledem na výjimky stanovené v článku 1 tohoto nařízení.
b) produkty pocházející z prefektury Šizuoka:
— čaj a zpracované výrobky z něj kódů KN 0902 2101 20 a 2202 90 10;
— houby a zpracované výrobky z nich kódů KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00,
0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 a 2005 99 80.
c) produkty pocházející z prefektury Jamanaši:
— houby a zpracované výrobky z nich kódů KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00,
0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 a 2005 99 80.
d) produkty pocházející z prefektur Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa nebo Iwate:
— čaj a zpracované výrobky z něj kódů KN 0902, 2101 20 a 2202 90 10;
— houby a zpracované výrobky z nich kódů KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00,
0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 a 2005 99 80;
— ryby a produkty rybolovu kódů KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307 a 0308 (*);
— rýže a zpracované výrobky z ní kódů KN 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99,
1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10
a 1905 90 (*);
— sójové boby a zpracované výrobky z nich kódů KN 1201 90, 1208 10, 1507 (*);
— fazole Adzuki kódů KN 0708 20, 0713 32 00 a zpracované výrobky z nich kódů KN, jako je 1106 10 (*);
— borůvky a zpracované výrobky z nich kódů KN 0810 40 30, 0810 40 50, 0811 90 50, 0811 90 70, 0812 90 40,
0813 40 95;
— semena jinanu dvoulaločného kódu KN 0802 90 85 a zpracované výrobky z nich kódů KN, jako jsou 0811 90 19,
0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;
— Prunus mume kódů KN 0809 40 05 a zpracované výrobky z něj kódů KN, jako jsou 0811 90 19, 0811 90 39,
0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;
— citrusové plody kódu KN 0805, kůra citrusových plodů kódu KN 0814 00 00 a zpracované výrobky z nich kódů
KN, jako jsou 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 25, 0812 90 98, 0813 40 95 (*);
— japonské tomely kódu KN 0810 70 00 a zpracované výrobky z nich kódů KN, jako jsou 0811 90 19, 0811 90 39,
0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (*);
— granátová jablka kódu KN 0810 90 75 a zpracované výrobky z nich kódů KN, jako jsou 0811 90 19, 0811 90 39,
0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (*);
— akébie pětičetná (Akebia quinata) a zpracované výrobky z ní kódů KN 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39,
0811 90 95, 0812 90 98 a 0813 40 95;
— jádrové ovoce (Chaenomeles) kódu KN 0810 90 75 a zpracované výrobky z něj kódů KN, jako jsou 0811 90 19,
0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (*);
— muďoul trojlaločný (Asimina triloba) kódu KN 0810 90 75 a zpracované výrobky z něj kódů KN, jako jsou
0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (*);
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— hrušky kódu KN 0808 30 10 a zpracované výrobky z nich kódů KN, jako jsou 0811 90 19, 0811 90 39,
0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 30 (*);
— kaštany kódů KN 0802 41 00 a 0802 42 00 a zpracované výrobky z nich kódů KN, jako jsou 0811 90 19,
0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (*);
— vlašské ořechy kódů KN 0802 31 00 a 0802 32 00 a zpracované výrobky z nich kódů KN, jako jsou 0811 90 19,
0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (*);
— Angelica keiskei a zpracované výrobky z ní kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;
— devětsil japonský (fuki), stvol devětsilu japonského (Petasites japonicus) a zpracované výrobky z něj kódů KN
0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;
— Zingiber mioga kódů 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 a zpracované výrobky z něj kódů KN, jako jsou
2008 99 49, 2008 99 67;
— jedlé části druhů Aralia a zpracované výrobky z nich kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;
— bambusové výhonky (Phyllostacys pubescens) a zpracované výrobky z nich kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90,
0712 90, 2004 90 a 2005 91;
— hasivka orličí (Pteridium aquilinum) a zpracované výrobky z ní kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;
— jedlé části wasabie japonské (Wasabia japonica) a zpracované výrobky z nich kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90,
0712 90 a 0910 99;
— halucha jávská (Oenanthe javanica) a zpracované výrobky z ní kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;
— žlutodřev pepřovitý (Zanthoxylum piperitum) kódu KN 0910 99;
— podezřeň japonská (Osmunda japonica) a zpracované výrobky z ní kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90
a 0712 90;
— košiabura (výhonky Eleuterococcus sciadophylloides) a zpracované výrobky z nich kódů KN 0709 99, 0710 80,
0711 90 a 0712 90;
— momidžigasa (Parasenecio delphiniifolius) a zpracované výrobky z ní kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90
a 0712 90;
— pérovník pštrosí (Matteuccia struthioptheris) a zpracované výrobky z něj kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90
a 0712 90;
— bohyška horská (Hosta montana) a zpracované výrobky z ní kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;
— uwabamisó (Elatostoma umbellatum var. majus) a zpracované výrobky z ní kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90
a 0712 90;
— česnek hadí (Allium victorialis subsp. Platyphyllum) a zpracované výrobky z něj kódů KN 0709 10, 0710 80,
0711 90 a 0712 90;
— pcháč japonský (Cirsium japonicum) a zpracované výrobky z něj kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90
a 0712 90 (*);
— jobusumasó (Honma) (Cacalia hastata ssp orientalis) a zpracované výrobky z ní kódů KN 0709 99, 0710 80,
0711 90 a 0712 90 (*);
— Synurus pungens (Ojamabokuči) a zpracované výrobky z něj kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90 (*);
— přeslička rolní (Equisetum arvense) a zpracované výrobky z ní kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90 (*);
— Actinidia polygama (aktinidie stříbrná) a zpracované výrobky z ní kódů KN 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39,
0811 90 95, 0812 90 98 a 0813 40 95 (*);

27.10.2012

27.10.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

— kolokázie jedlá (Colocasia esculenta) a zpracované výrobky z ní kódu KN 0714 40 (*);
— jakon (Smallanthus sonchifolius) a zpracované výrobky z něj kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90
a 0714 90 (*);
(*) uvedení těchto produktů bude přezkoumáno před 31. březnem 2013 s ohledem na výsledky analýz získané
v období od září 2012 do prosince 2012.
e) vícesložkové produkty obsahující více než 50 % produktů uvedených v písmenech a), b), c) a d) této přílohy.
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 997/2012
ze dne 26. října 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 26. října 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

AL
MA
MK
ZZ

38,5
49,6
40,5
42,9

0707 00 05

AL
MK
TR
ZZ

36,9
32,3
126,2
65,1

0709 93 10

TR
ZZ

116,3
116,3

0805 50 10

AR
CL
TR
UY
ZA
ZZ

57,6
75,4
83,1
56,6
88,8
72,3

0806 10 10

BR
LB
MK
TR
US
ZZ

258,6
333,4
87,0
158,3
225,7
212,6

0808 10 80

CL
CN
MK
NZ
US
ZA
ZZ

148,8
95,2
34,4
128,3
118,8
150,3
112,6

0808 30 90

CN
TR
ZZ

51,0
113,5
82,3

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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ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ RADY
ze dne 25. října 2012
o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel se Švédskem
(2012/664/EU)
domnívá, že splňuje podmínky pro sdílení údajů
v příslušné kategorii údajů.

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne
23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména
v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (1),
a zejména na článek 25 uvedeného rozhodnutí,
s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ze dne
23. června 2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV (2),
a zejména na článek 20 a kapitolu 4 přílohy uvedeného
rozhodnutí,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Podle Protokolu o přechodných ustanoveních připoje
ného ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování
Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského spole
čenství pro atomovou energii jsou právní účinky aktů
orgánů, institucí a jiných subjektů Unie přijatých před
vstupem Lisabonské smlouvy v platnost zachovány až
do zrušení, zániku nebo změny těchto aktů v rámci
provádění Smluv.

(2)

Článek 25 rozhodnutí 2008/615/SVV je tedy použitelný
a Rada musí jednomyslně rozhodnout, zda členské státy
provedly ustanovení kapitoly 6 uvedeného rozhodnutí.

(3)

Článek 20 rozhodnutí 2008/616/SVV stanoví, že
rozhodnutí uvedená v čl. 25 odst. 2 rozhodnutí
2008/615/SVV se přijímají na základě hodnotící zprávy,
která vychází z dotazníku. Pokud jde o automatizovanou
výměnu údajů podle kapitoly 2 rozhodnutí
2008/615/SVV, má hodnotící zpráva vycházet z hodno
tící návštěvy a zkušebního testu.

(4)

Podle kapitoly 4 bodu 1.1 přílohy rozhodnutí
2008/616/SVV se dotazník vypracovaný příslušnou
pracovní skupinou Rady týká každé automatizované
výměny údajů a členský stát jej vyplní, pokud se

(1) Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1.
(2) Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 12.

(5)

Švédsko vyplnilo dotazník o ochraně údajů a dotazník
o údajích o registraci vozidel.

(6)

Švédsko provedlo zkušební test s Nizozemskem.

(7)

Ve Švédsku proběhla hodnotící návštěva a belgicko-nizo
zemský hodnotící tým vypracoval zprávu o této návštěvě
a předal ji příslušné pracovní skupině Rady.

(8)

Radě byla předložena celková hodnotící zpráva, v níž
jsou shrnuty výsledky dotazníku, hodnotící návštěvy
a zkušebního testu týkajících se údajů o registraci vozi
del,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Pro účely automatizovaného vyhledávání údajů o registraci
vozidel Švédsko plně provedlo obecná ustanovení o ochraně
údajů obsažená v kapitole 6 rozhodnutí 2008/615/SVV a je
oprávněno přijímat a poskytovat osobní údaje v souladu
s článkem 12 uvedeného rozhodnutí ode dne vstupu tohoto
rozhodnutí v platnost.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 25. října 2012.
Za Radu
předsedkyně
E. MAVROU
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ROZHODNUTÍ RADY 2012/665/SZBP
ze dne 26. října 2012,
kterým se mění rozhodnutí 2010/638/SZBP o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29
této smlouvy,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Rada dne 25. října 2010 přijala rozhodnutím
2010/638/SZBP (1) omezující opatření vůči Guinejské
republice.

(2)

Na základě přezkumu rozhodnutí 2010/638/SZBP by
měla být použitelnost omezujících opatření prodloužena
do 27. října 2013.

(3)

Je nezbytné pozměnit opatření týkající se embarga uvale
ného na zbraně stanovená v rozhodnutí 2010/638/SZBP.

(4)

Rozhodnutí 2010/638/SZBP by proto mělo být odpoví
dajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Rozhodnutí 2010/638/SZBP se mění takto:
1) Článek 2 se mění takto

pomoci, zprostředkovatelských a jiných služeb, jakož
i na poskytování finančních prostředků a finanční
pomoci ve spojitosti s takovými položkami, pokud
uskladnění a využití výbušnin a souvisejícího vybavení
podléhá kontrole a ověření ze strany orgánů nezávis
lých na bezpečnostních silách a pokud je známa
totožnost poskytovatelů souvisejících služeb.“;
b) doplňuje se nový pododstavec, který zní:
„V případech uvedených v písmeni g) informuje dotčený
členský stát ostatní členské státy dva měsíce předem
o svém záměru udělit povolení podle uvedeného písme
ne.“
2) V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2.
Toto rozhodnutí se použije do dne 27. října 2013. Je
průběžně přezkoumáváno. Pokud bude mít Rada za to, že
jeho cílů nebylo dosaženo, může být odpovídajícím
způsobem prodlouženo nebo změněno.“
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním
věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 26. října 2012.

a) v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:
„g) prodej, dodávky, převod nebo vývoz výbušnin a souvi
sejícího vybavení pro civilní užití v důlní těžbě, na
investice do infrastruktury a na poskytování technické

(1) Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 10.

Za Radu
předseda
A. D. MAVROYIANNIS
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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 25. října 2012,
kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení klasického
moru prasat v Maďarsku
(oznámeno pod číslem C(2012) 7433)
(Text s významem pro EHP)

(2012/666/EU)
uvedenou župu vztahovat a odkaz na župu Nógrád by
měl tudíž být ze seznamu v části I přílohy uvedeného
rozhodnutí vyjmut.

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince
1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství
s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4
uvedené směrnice,
s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června
1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu
s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství
s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst.
4 uvedené směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:

(4)

Rozhodnutí 2008/855/ES by proto mělo být odpovída
jícím způsobem změněno.

(5)

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

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
V části I přílohy rozhodnutí 2008/855/ES se bod 3 nahrazuje
tímto:
„3. Maďarsko

(1)

Rozhodnutí Komise 2008/855/ES ze dne 3. listopadu
2008 o veterinárních opatřeních pro tlumení klasického
moru prasat v některých členských státech (3) stanoví
některá opatření pro tlumení klasického moru prasat
v členských státech či jejich regionech uvedených
v příloze daného rozhodnutí. Tento seznam zahrnuje
župu Nógrád v Maďarsku.

(2)

Maďarsko informovalo Komisi o nedávném vývoji,
pokud jde o klasický mor prasat na území župy Nógrád
uvedené na seznamu v příloze rozhodnutí 2008/855/ES.

(3)

Z těchto informací vyplývá, že klasický mor prasat byl na
území župy Nógrád eradikován. Opatření stanovená
rozhodnutím 2008/855/ES by se proto již neměla na

(1) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
(2) Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
(3) Úř. věst. L 302, 13.11.2008, s. 19.

Území župy Pest nacházející se severně a východně od
Dunaje, jižně od hranice se Slovenskem, západně od
hranice s župou Nógrád a severně od dálnice E 71.“
Článek 2
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 25. října 2012.
Za Komisi
Maroš ŠEFČOVIČ

místopředseda
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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 25. října 2012,
kterým se stanoví finanční příspěvek Unie na výdaje vzniklé v souvislosti s nouzovými opatřeními
přijatými pro tlumení influenzy ptáků v Nizozemsku v roce 2011
(oznámeno pod číslem C(2012) 7440)
(Pouze nizozemské znění je závazné)

(2012/667/EU)
příspěvek Unie na nouzová opatření pro tlumení
influenzy ptáků v Nizozemsku v roce 2011. Úřední
žádost o náhradu, jak stanoví čl. 7 odst. 1 a 2 nařízení
(ES) č. 349/2005, předložilo Nizozemsko dne 13. dubna
2012.

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne 25. května
2009 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména
na článek 4 uvedeného rozhodnutí,

(5)

Vyplacení finančního příspěvku Unie musí být
podmíněno tím, aby plánovaná opatření byla skutečně
provedena a orgány poskytly veškeré nezbytné informace
ve stanovených lhůtách.

(6)

Nizozemsko v souladu s čl. 3 odst. 4 rozhodnutí
2009/470/ES neprodleně informovalo Komisi a ostatní
členské státy o opatřeních uplatněných v souladu s práv
ními předpisy Unie o ohlašování a eradikaci a o jejích
výsledcích. K žádosti o náhradu byly připojeny finanční
zpráva, doklady, epizootologická zpráva o každém
hospodářství, jehož zvířata byla usmrcena nebo zničena,
a výsledky příslušných auditů, jak vyžaduje článek 7 naří
zení (ES) č. 349/2005.

(7)

Připomínky Komise, metoda výpočtu způsobilých výdajů
a konečné závěry byly Nizozemsku sděleny dne
25. dubna 2012 a 4. června 2012. Nizozemsko vyjádřilo
svůj souhlas e-mailem ze dne 11. června 2012.

(8)

V důsledku toho lze nyní stanovit celkovou výši finanč
ního příspěvku Unie na způsobilé výdaje vzniklé v souvi
slosti s eradikací influenzy ptáků v Nizozemsku v roce
2011.

(9)

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

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 75 finančního nařízení a čl. 90
odst. 1 prováděcích pravidel musí závazku výdajů
z rozpočtu Unie předcházet rozhodnutí o financování,
které stanoví základní prvky akce, která zahrnuje výdaj
z rozpočtu, přičemž toto rozhodnutí musí být přijaté
orgánem nebo subjekty, které tento orgán pověřil.

(2)

Rozhodnutí 2009/470/ES stanoví způsoby finančního
přispívání Unie na specifická veterinární opatření zahrnu
jící i nouzová opatření. V zájmu přispění k co nejrych
lejší eradikaci influenzy ptáků by Unie na způsobilé
výdaje členských států měla poskytovat finanční příspě
vek. Ustanovení čl. 4 odst. 3 první a druhé odrážky
uvedeného rozhodnutí stanoví pravidla týkající se
procentního podílu, která se musí uplatnit na výdaje
vynaložené členskými státy.

(3)

(4)

Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 349/2005 ze dne
28. února 2005, kterým se stanoví pravidla pro financo
vání nouzových opatření a opatření pro tlumení někte
rých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady
90/424/EHS Společenstvím (2), stanoví pravidla pro
výdaje způsobilé pro financování ze strany Unie.

Prováděcím rozhodnutím Komise 2012/132/EU ze dne
15. února 2012 o finančním příspěvku Unie na nouzová
opatření pro tlumení influenzy ptáků v Itálii, Německu
a Nizozemsku v roce 2011 (3) byl poskytnut finanční

(1) Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.
(2) Úř. věst. L 55, 1.3.2005, s. 12.
(3) Úř. věst. L 59, 1.3.2012, s. 34.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Finanční příspěvek Unie na výdaje spojené s eradikací influenzy
ptáků v Nizozemsku v roce 2011 se stanoví na
429 425,74 EUR.
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Článek 2
Toto rozhodnutí je rozhodnutím o financování ve smyslu článku 75 finančního nařízení a je určeno
Nizozemskému království.

V Bruselu dne 25. října 2012.
Za Komisi
Maroš ŠEFČOVIČ

místopředseda
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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 25. října 2012,
kterým se stanoví finanční příspěvek Unie na výdaje vzniklé v souvislosti s nouzovými opatřeními
přijatými pro tlumení slintavky a kulhavky v Bulharsku v roce 2011
(oznámeno pod číslem C(2012) 7454)
(Pouze bulharské znění je závazné)

(2012/668/EU)
EVROPSKÁ KOMISE,

(6)

Bulharsko v souladu s čl. 14 odst. 3 rozhodnutí
2009/470/ES neprodleně informovalo Komisi a ostatní
členské státy o opatřeních uplatněných v souladu s práv
ními předpisy Unie o ohlašování a eradikaci a o jejích
výsledcích. K žádosti o náhradu byly připojeny finanční
zpráva, doklady, epizootologická zpráva o každém
hospodářství, jehož zvířata byla usmrcena nebo zničena,
a výsledky příslušných auditů, jak vyžaduje článek 7 naří
zení (ES) č. 349/2005.

(7)

Připomínky Komise, metoda výpočtu způsobilých výdajů
a konečné závěry byly Bulharsku sděleny dne 19. června
2012. Bulharsko vyjádřilo svůj souhlas e-mailem ze dne
20. června 2012.

(8)

V důsledku toho lze nyní stanovit celkovou výši finanč
ního příspěvku Unie na způsobilé výdaje vzniklé v souvi
slosti s eradikací slintavky a kulhavky v Bulharsku v roce
2011.

(9)

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

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne 25. května
2009 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména
na článek 14 uvedeného rozhodnutí,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

V souladu s článkem 75 finančního nařízení a čl. 90
odst. 1 prováděcích pravidel musí závazku výdajů
z rozpočtu Unie předcházet rozhodnutí o financování,
které stanoví základní prvky akce, jež zahrnuje výdaj
z rozpočtu, přičemž toto rozhodnutí musí být přijato
orgánem nebo subjekty, které tento orgán pověřil.
Rozhodnutí 2009/470/ES stanoví způsoby finančního
přispívání Unie na specifická veterinární opatření zahrnu
jící i nouzová opatření. V zájmu přispění k co nejrych
lejší eradikaci slintavky a kulhavky by Unie na způsobilé
výdaje členských států měla poskytovat finanční příspě
vek. Ustanovení čl. 14 odst. 4 uvedeného rozhodnutí
stanoví pravidla týkající se procentního podílu, která se
musí uplatnit na výdaje vynaložené členskými státy.
Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 349/2005 ze dne
28. února 2005, kterým se stanoví pravidla pro financo
vání nouzových opatření a opatření pro tlumení někte
rých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady
90/424/EHS Společenstvím (2), stanoví pravidla pro
výdaje způsobilé pro finanční podporu ze strany Unie.
Prováděcím rozhodnutím Komise 2011/730/EU ze dne
9. listopadu 2011 o finančním příspěvku Unie na
nouzová opatření pro tlumení slintavky a kulhavky
v Bulharsku v roce 2011 (3) byl poskytnut finanční
příspěvek Unie na nouzová opatření pro tlumení slin
tavky a kulhavky v Bulharsku v roce 2011. Úřední žádost
o náhradu, jak stanoví čl. 7 odst. 1 a 2 nařízení (ES)
č. 349/2005, předložilo Bulharsko dne 9. prosince 2011.
Vyplacení finančního příspěvku Unie musí být
podmíněno tím, aby plánovaná opatření byla skutečně
provedena a orgány poskytly veškeré nezbytné informace
ve stanovených lhůtách.

(1) Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.
(2) Úř. věst. L 55, 1.3.2005, s. 12.
(3) Úř. věst. L 293, 11.11.2011, s. 36.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Finanční příspěvek Unie na výdaje spojené s eradikací slintavky
a kulhavky v Bulharsku v roce 2011 se stanoví na
463 583,37 EUR.
Článek 2
Toto rozhodnutí je rozhodnutím o financování ve smyslu
článku 75 finančního nařízení a je určeno Bulharské republice.

V Bruselu dne 25. října 2012.
Za Komisi
Maroš ŠEFČOVIČ

místopředseda

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

CS

