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I
(Legislativní akty)

NAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1215/2012
ze dne 12. prosince 2012
o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
(přepracované znění)

větší počet změn, by uvedené nařízení mělo být v zájmu
srozumitelnosti a přehlednosti přepracováno.

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 67 odst. 4 a čl. 81 odst. 2 písm. a), c) a e) této smlouvy,

(2)

Evropská rada na svém zasedání ve dnech
10. a 11. prosince 2009 v Bruselu přijala nový víceletý
program nazvaný „Stockholmský program – otevřená
a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání
je“ (4). Evropská rada ve Stockholmském programu
zastává názor, že v průběhu období, na něž se program
vztahuje, je třeba pokračovat v procesu rušení všech
mezitímních opatření (prohlášení vykonatelnosti).
Zároveň by zrušení prohlášení vykonatelnosti mělo být
doprovázeno řadou záruk.

(3)

Unie si stanovila cíl udržovat a rozvíjet prostor svobody,
bezpečnosti a práva, mimo jiné tím, že usnadní přístup
ke spravedlnosti, zejména uplatňováním zásady vzájem
ného uznávání soudních a mimosoudních rozhodnutí
v občanských věcech. Pro postupné vytváření tohoto
prostoru má Unie přijmout opatření v oblasti justiční
spolupráce v občanských věcech s mezinárodním
prvkem, zejména pokud jsou nezbytná k řádnému fungo
vání vnitřního trhu.

(4)

Určité rozdíly mezi vnitrostátními pravidly pro určení
příslušnosti a pro uznávání rozhodnutí ztěžují řádné
fungování vnitřního trhu. Je nezbytné přijmout ustano
vení, která umožní sjednotit pravidla pro určení přísluš
nosti v občanských a obchodních věcech v mezinárodním
ohledu a zajistí rychlé a jednoduché uznávání a výkon
rozhodnutí přijatých v členských státech.

(5)

Taková ustanovení náleží do oblasti justiční spolupráce
v občanských věcech ve smyslu článku 81 Smlouvy
o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungo
vání EU“).

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),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise dne 21. dubna 2009 přijala zprávu o provádění
nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000
o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí
v občanských a obchodních věcech (3). Z této zprávy
vyplynulo, že fungování nařízení (ES) č. 44/2001 je
v obecné rovině uspokojivé, je však zapotřebí zdokonalit
uplatňování některých jeho ustanovení, dále zjednodušit
volný pohyb soudních rozhodnutí a posílit přístup ke
spravedlnosti. Vzhledem k tomu, že je třeba provést

(1) Úř. věst. C 218, 23.7.2011, s. 78.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2012 (dosud
nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne
6. prosince 2012.
(3) Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1.

(4) Úř. věst. C 115, 4.5.2010, s. 1.
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(6)

(7)

(8)
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18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu,
uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech
vyživovacích povinností (5).

Za účelem dosažení volného pohybu rozhodnutí v občan
ských a obchodních věcech je nezbytné a vhodné, aby se
pravidla upravující příslušnost, uznávání a výkon soud
ních rozhodnutí řídila právním nástrojem Unie, který by
byl závazný a přímo použitelný.

Dne 27. září 1968 členské státy Evropských společenství
podle čl. 220 čtvrté odrážky Smlouvy o založení Evrop
ského hospodářského společenství uzavřely Bruselskou
úmluvu o příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí
v občanských a obchodních věcech ve znění úmluv
o přistoupení nových členských států k této úmluvě (1)
(dále jen „Bruselská úmluva z roku 1968“). Dne 16. září
1988 tehdejší členské státy Evropských společenství
a některé státy ESVO uzavřely Luganskou úmluvu
o příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí v občan
ských a obchodních věcech (2) (dále jen „Luganská
úmluva z roku 1988“), což je úmluva obdobná Bruselské
úmluvě z roku 1968. Luganská úmluva z roku 1988
vstoupila v Polsku v platnost dne 1. února 2000.

Rada dne 22. prosince 2000 přijala nařízení (ES)
č. 44/2001, které nahradilo Bruselskou úmluvu z roku
1968 na území členských států, na něž se vztahuje
Smlouva o fungování EU, a mezi všemi členskými státy
s výjimkou Dánska. Společenství uzavřelo rozhodnutím
Rady 2006/325/ES (3) dohodu s Dánskem, jež zajišťuje
uplatňování pravidel obsažených v nařízení (ES)
č. 44/2001 v Dánsku. Luganská úmluva z roku 1988
byla pozměněna Úmluvou o příslušnosti a uznávání
a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchod
ních věcech (4), podepsanou v Luganu dne 30. října 2007
mezi Společenstvím, Dánskem, Islandem, Norskem
a Švýcarskem (dále jen „Luganská úmluva z roku 2007“).

(9)

Bruselská úmluva z roku 1968 nadále zůstává použitelná
pro území členských států, které spadají do oblasti
působnosti uvedené úmluvy a které jsou z tohoto naří
zení vyloučeny v souladu s článkem 355 Smlouvy
o fungování EU.

(10)

Oblast působnosti tohoto nařízení by měla zahrnovat
všechny hlavní věci spadající do oblasti občanského
a obchodního práva kromě určitých přesně stanovených
záležitostí, zejména vyživovacích povinností, které by
měly být vyloučeny z působnosti tohoto nařízení
vzhledem k přijetí nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne

(1) Úř. věst. L 299, 31.12.1972, s. 32. Úř. věst. L 304, 30.10.1978,
s. 1. Úř. věst. L 388, 31.12.1982, s. 1. Úř. věst. L 285, 3.10.1989,
s. 1. Úř. věst. C 15, 15.1.1997, s. 1. Konsolidované znění viz Úř.
věst. C 27, 26.1.1998, s. 1.
(2) Úř. věst. L 319, 25.11.1988, s. 9.
(3) Úř. věst. L 120, 5.5.2006, s. 22.
(4) Úř. věst. L 147, 10.6.2009, s. 5.
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(11)

Pro účely tohoto nařízení by soudy členských států měly
zahrnovat soudy společné několika členským státům,
jako je Soudní dvůr Beneluxu, pokud rozhoduje o záleži
tostech spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení.
Rozhodnutí takových soudů by tudíž měla být uznána
a vykonána v souladu s tímto nařízením.

(12)

Toto nařízení by se nemělo vztahovat na rozhodčí řízení.
Žádné ustanovení tohoto nařízení by nemělo bránit
soudům členského státu, je-li u nich podána žaloba ve
věci, ohledně které strany uzavřely rozhodčí dohodu, aby
v souladu s vnitrostátním právem odkázaly strany na
rozhodčí řízení, nebo aby řízení přerušily nebo zastavily,
a aby přezkoumaly, zda je rozhodčí dohoda neplatná,
neúčinná nebo nezpůsobilá k použití.

Rozhodnutí vydané soudem členského státu ohledně
toho, zda je rozhodčí dohoda platná, účinná nebo způso
bilá k použití či nikoliv, by nemělo podléhat pravidlům
pro uznání a výkon stanoveným tímto nařízením bez
ohledu na to, zda o této otázce soud rozhodoval ve
věci samé nebo jako o předběžné otázce.

Na druhou stranu, pokud soud členského státu vykoná
vající pravomoc podle tohoto nařízení nebo podle vnit
rostátního práva rozhodl, že rozhodčí dohoda je
neplatná, neúčinná nebo nezpůsobilá k použití, nemělo
by to bránit tomu, aby bylo rozhodnutí soudu ve věci
samé uznáno a případně vykonáno v souladu s tímto
nařízením. Tím by neměla být dotčena pravomoc
soudů členských států rozhodnout o uznání a výkonu
rozhodčích nálezů v souladu s Úmluvou o uznávání
a výkonu cizích rozhodčích nálezů podepsanou v New
Yorku dne 10. června 1958 (dále jen „Newyorská úmluva
z roku 1958“), která se uplatní přednostně před tímto
nařízením.

Toto nařízení by se nemělo vztahovat na žaloby nebo
související řízení týkající se zejména ustavení rozhodčího
soudu, pravomoci rozhodců, vedení rozhodčího řízení
nebo jakýchkoli jiných aspektů takového řízení, ani na
žalobu či rozhodnutí týkající se zrušení, přezkumu,
odvolání, uznání nebo výkonu rozhodčího nálezu.
(5) Úř. věst. L 7, 10.1.2009, s. 1.
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(13)

Je nezbytné, aby existoval vztah mezi řízeními, na něž se
toto nařízení uplatňuje, a územím členských států. Proto
by se společná pravidla pro určení příslušnosti měla
v zásadě uplatňovat v případech, kdy má žalovaný
bydliště v členském státě.

(14)

Žalovaný, který nemá bydliště v některém členském státě,
by měl podléhat vnitrostátním pravidlům pro určení
příslušnosti použitelným na území členského státu, kde
se koná řízení.

Některá pravidla pro určení příslušnosti by se však měla
uplatnit bez ohledu na místo bydliště žalovaného, aby se
zajistila ochrana spotřebitelů a zaměstnanců, aby se
zachovala soudní příslušnost soudů členských států v situ
acích, kdy mají výlučnou příslušnost, a aby byla respek
tována smluvní volnost stran.

(15)

(16)

(17)

Pravidla pro určení příslušnosti by měla být vysoce před
vídatelná a měla by vycházet ze zásady, podle které je
příslušnost obecně založena na místě bydliště žalova
ného. Příslušnost by měla být na tomto základě vždy
určitelná, kromě několika přesně vymezených případů,
kdy předmět sporu nebo smluvní volnost stran opravňuje
k použití odlišného spojujícího prvku. Sídlo právnické
osoby musí být v nařízení samostatně vymezeno tak,
aby společná pravidla byla přehlednější a zamezilo se
sporům o příslušnost.

Kromě místa bydliště žalovaného by měla existovat i jiná
kritéria pro určení příslušnosti, založená na úzké vazbě
mezi soudem a podanou žalobou nebo usnadňující řádný
výkon spravedlnosti. Existence této úzké vazby by měla
posílit právní jistotu a předejít možnosti, aby žalovaný
byl žalován v řízení před soudem členského státu, jehož
příslušnost nemohl rozumně předpokládat. To je důležité
zejména ve sporech týkajících se mimosmluvních
závazků, které vyplývají z porušení práva na soukromí
a práv na ochranu osobnosti, včetně pomluvy.

Vlastník kulturních statků podle čl. 1 odst. 1 Směrnice
Rady 93/7/EHS ze dne 15. března 1993 o navracení
kulturních statků neoprávněně vyvezených z území člen
ského státu (1) by podle tohoto nařízení měl mít
možnost zahájit občanskoprávní řízení o navrácení
kulturních statků z titulu jeho vlastnictví u soudu místa,
kde se kulturní statky nacházejí v okamžiku zahájení
řízení. Tímto řízením by neměla být dotčena řízení
zahájená podle směrnice 93/7/EHS.

(1) Úř. věst. L 74, 27.3.1993, s. 74.
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(18)

Pokud se týče pojištění, spotřebitelských a pracovních
smluv, měla by být slabší strana chráněna pravidly pro
určení příslušnosti, která jsou pro ni příznivější než
obecná pravidla.

(19)

Pokud jde o volbu příslušného soudu, měla by být
respektována smluvní volnost stran s výjimkou smluv
týkajících se pojištění, spotřebitelských a pracovních
smluv, u kterých je možnost volby příslušných soudů
omezena, aniž by tím byla dotčena výlučná kritéria pro
určení příslušnosti stanovená tímto nařízením.

(20)

Vyvstane-li otázka, zda je dohoda o volbě příslušného
soudu ve prospěch soudu či soudů členského státu
neplatná z hlediska své věcné platnosti, je nutné o tom
rozhodnout v souladu s právem členského státu soudu
nebo soudů uvedených v této dohodě, včetně kolizních
norem tohoto členského státu.

(21)

V zájmu harmonického výkonu spravedlnosti je nezbytné
minimalizovat možnost souběžných řízení a zajistit, aby
v různých členských státech nebyla vydána vzájemně
neslučitelná rozhodnutí. Měl by existovat jasný a účinný
mechanismus pro řešení souběžně probíhajících řízení,
a rovněž pro zamezení obtíží vyplývajících z rozdílů
mezi jednotlivými členskými státy, pokud jde o stanovení
doby, kdy se věc považuje za projednávanou. Pro účely
tohoto nařízení by měla být tato doba stanovena samo
statně.

(22)

Pro posílení účinnosti dohod o výlučné volbě soudu
a zabránění nekalým praktikám při vedení sporu je
třeba stanovit výjimku z obecného ustanovení o litispen
denci, aby bylo možné uspokojivě řešit konkrétní situace,
v něž mohou vyústit souběžná řízení. Tak je tomu v situ
aci, kdy u soudu, který nebyl určen v dohodě o výlučné
volbě soudu, bylo zahájeno řízení a později bylo u takto
určeného soudu zahájeno řízení v téže věci mezi týmiž
stranami. V takovém případě je soud, u něhož bylo řízení
zahájeno jako první, povinen přerušit řízení, jakmile
určený soud zahájil řízení a dokud takto určený soud
neprohlásí, že podle dohody o výlučné volbě soudu
není příslušný. Tím se má zajistit, aby v takových přípa
dech byla dána určenému soudu přednost v rozhodování
o platnosti dohody a o rozsahu uplatnění dohody na
spory probíhající u tohoto soudu. Určený soud by měl
mít možnost zahájit soudní řízení bez ohledu na to, zda
jiný než určený soud již rozhodl o přerušení řízení.

L 351/4

CS

Úřední věstník Evropské unie

snaha o menší časovou náročnost a finanční nákladnost
přeshraničních sporů odůvodňuje zrušení prohlášení
vykonatelnosti před výkonem rozhodnutí v dožádaném
členském státě. V důsledku toho by mělo být rozhodnutí
vydané soudy členského státu považováno za rozhodnutí
vydané v dožádaném členském státě.

Tato výjimka by se neměla vztahovat na situace, kdy
strany uzavřely vzájemně si odporující dohody o výlučné
volbě soudu nebo pokud soud určený v dohodě o výlučné
volbě soudu zahájil řízení jako první. V takových přípa
dech se použije obecné ustanovení tohoto nařízení o liti
spendenci.

(23)

(24)

Toto nařízení by mělo vytvořit flexibilní nástroj, který by
umožnil soudům v členských státech zohlednit řízení,
která byla zahájena u soudů v třetích státech, a to přede
vším s ohledem na to, zda lze rozhodnutí vydané v třetím
státě uznat a vykonat v daném členském státě podle jeho
práva a s ohledem na řádný výkon spravedlnosti.

(27)

Pro účely volného pohybu rozhodnutí by rozhodnutí
vydané v členském státě mělo být uznáno a vykonáno
v jiném členském státě, i když je vydáno proti osobě, jež
nemá bydliště v některém členském státě.

(28)

Pokud je v rozhodnutí obsaženo opatření či příkaz, jež
není známé v právu dožádaného členského státu, toto
opatření nebo příkaz, včetně jakéhokoli práva v něm
uvedeného, se v největší možné míře upraví na ekvivalent
v rámci práva tohoto členského státu, se kterým jsou
spojeny rovnocenné účinky a který sleduje obdobný
účel a zájem. Členský stát určí, kdo a jakým způsobem
tuto úpravu provede.

(29)

Přímý výkon v dožádaném členském státě rozhodnutí
vydaného v jiném členském státě bez prohlášení vykona
telnosti by neměl ohrozit respektování práv na obhajobu.
Proto by osoba, vůči níž je výkon navrhován, měla mít
možnost podat návrh na odepření uznání a výkonu
rozhodnutí, domnívá-li se, že je dán některý z důvodů
pro jeho odepření. Mezi tyto důvody by měla být
zahrnuta okolnost, že se tato osoba nemohla připravit
na svou obhajobu, jelikož rozhodnutí v občanskoprávním
řízení vztahujícím se k trestnímu řízení bylo vydáno v její
nepřítomnosti. Rovněž by měly být zahrnuty důvody,
které mohly být uznány na základě dohody uzavřené
mezi dožádaným členským státem a třetím státem
podle článku 59 Bruselské úmluvy z roku 1968.

(30)

Strana, která napadá výkon rozhodnutí vydaného v jiném
členském státě, by měla být v co největší míře
a v souladu s právním řádem dožádaného členského
státu oprávněna uplatnit v rámci stejného řízení kromě
důvodů pro odepření stanovených v tomto nařízení
i důvody pro odepření stanovené ve vnitrostátním
právu a to ve lhůtách stanovených tímto právem.

Při zohledňování řádného výkonu spravedlnosti by měl
soud daného členského státu posoudit všechny okolnosti
konkrétního případu. Mezi tyto okolnosti může patřit
souvislost mezi skutečnostmi případu a mezi stranami
a dotčeným třetím státem, fáze, do které řízení ve třetím
státě dospělo v okamžiku, kdy je řízení zahájeno u soudu
členského státu a zda lze očekávat, že soud třetího státu
bude moci vydat rozhodnutí v přiměřené době.

Toto posouzení by mohlo rovněž zahrnovat úvahu
o tom, zda je soud třetího státu v tomto konkrétním
případě výlučně příslušný za okolností, kdy by mohl
mít výlučnou příslušnost soud členského státu.

(25)

(26)

(1 )

Pojem předběžného nebo zajišťovacího opatření by měl
zahrnovat například zajišťovací příkazy, jejichž účelem je
získat informace nebo předložit důkazy, včetně příkazů
k prohlídce a opatření k zajištění důkazů podle článků 6
a 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES
ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního
vlastnictví (1). Neměl by se vztahovat na opatření, jež
nemají zajišťovací povahu, jako je opatření nařizující
výslech svědka. Tím by nemělo být dotčeno uplatňování
nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001
o spolupráci soudů členských států při dokazování
v občanských nebo obchodních věcech (2).

Vzájemná důvěra při výkonu spravedlnosti v Unii
odůvodňuje zásadu, že rozhodnutí vydaná v některém
členském státě by měla být uznána ve všech členských
státech, aniž by bylo vyžadováno zvláštní řízení. Dále

Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 45.
(2) Úř. věst. L 174, 27.6.2001, s. 1.
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K odepření uznání rozhodnutí by však mělo dojít pouze
v případě, že je dán jeden nebo více důvodů stanovených
v tomto nařízení.
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(31)

Je-li proti výkonu rozhodnutí podán opravný prostředek,
soudy v dožádaném členském státě by měly mít možnost
během celého řízení o tomto opravném prostředku
povolit výkon rozhodnutí, pokud tento výkon omezí
nebo podmíní složením jistoty.

(32)

S cílem informovat osobu, vůči níž je výkon navrhován,
o výkonu rozhodnutí vydaného v jiném členském státě,
by mělo osvědčení vydané podle tohoto nařízení
a doplněné v případě potřeby uvedeným rozhodnutím
být doručeno této osobě v přiměřené době před přijetím
prvního opatření v rámci výkonu. V této souvislosti se
takovým opatřením rozumí první opatřením v rámci
výkonu provedené po takovém doručení.

(33)

Pokud předběžná nebo zajišťovací opatření nařídil soud
příslušný k rozhodování ve věci samé, měl by být podle
tohoto nařízení zajištěn jejich volný pohyb. Předběžná
nebo zajišťovací opatření, jež byla nařízena, aniž by byl
žalovaný předvolán k soudu, by však podle tohoto naří
zení neměla být uznána a vykonána, ledaže bylo uvedené
rozhodnutí o opatření před jeho výkonem doručeno
žalovanému. Nemělo by to bránit tomu, aby byla tato
opatření vykonána podle vnitrostátního práva. Byla-li
však tato předběžná nebo zajišťovací opatření nařízena
soudem členského státu, který není příslušný rozhodovat
ve věci samé, účinky těchto opatření by měly být podle
tohoto nařízení omezeny pouze na území tohoto člen
ského státu.

(34)

Měla by být zajištěna kontinuita mezi Bruselskou
úmluvou z roku 1968, nařízením (ES) č. 44/2001
a tímto nařízením a za tímto účelem by měla být přijata
přechodná ustanovení. Stejná potřeba kontinuity trvá,
i pokud jde o výklad Bruselské úmluvy z roku 1968
a nařízení, která ji nahrazují, Soudním dvorem Evropské
unie.

(35)

Z povinnosti členských států dodržovat své mezinárodní
závazky vyplývá, že by tímto nařízením neměly být
dotčeny úmluvy upravující specifické oblasti, jichž jsou
členské státy smluvní stranou.

(36)

Aniž jsou dotčeny povinnosti členských států podle
Smluv, nemělo by být tímto nařízením dotčeno uplatňo
vání dvoustranných úmluv a dohod mezi třetím státem
a členským státem uzavřených přede dnem vstupu naří
zení (ES) č. 44/2001 v platnost, které se týkají otázek
upravovaných tímto nařízením.
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(37)

Za účelem zajištění aktualizace osvědčení používaných
v souvislosti s uznáním a výkonem rozhodnutí, veřej
ných listin a soudních smírů podle tohoto nařízení, by
měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty
v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU,
pokud jde o změny příloh I a II tohoto nařízení. Je
obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti
vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni.
Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci
by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty
předány současně, včas a vhodným způsobem Evrop
skému parlamentu a Radě.

(38)

Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady
uznané v Listině základních práv Evropské unie, zejména
právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces
zaručené článkem 47 Listiny.

(39)

Jelikož cíle tohoto nařízení nemůže být uspokojivě
dosaženo na úrovni členských států a lze jej lépe dosáh
nout na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření
v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku
5 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouvy o EU“).
V souladu se zásadou proporcionality stanovenou
v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec
toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(40)

V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného
království a Irska, připojeného ke Smlouvě o EU
a k tehdejší Smlouvě o založení Evropského společenství,
se Spojené království a Irsko účastní přijímání a používání
nařízení (ES) č. 44/2001. V souladu s článkem 3
Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království
a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti
a práva, připojeného ke Smlouvě o EU a ke Smlouvě
o fungování EU, oznámily Spojené království a Irsko
své přání účastnit se přijímání a používání tohoto naří
zení.

(41)

Podle článku 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska,
připojeného ke Smlouvě o EU a ke Smlouvě o fungování
EU, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení, a toto
nařízení pro ně není závazné ani použitelné, aniž je
dotčena možnost, aby Dánsko uplatňovalo změny naří
zení (ES) č. 44/2001 podle článku 3 Dohody mezi
Evropským společenstvím a Dánským královstvím
o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí
v občanských a obchodních věcech ze dne 19. října
2005 (1),

(1) Úř. věst. L 299, 16.11.2005, s. 62.
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byla nařízena uvedeným soudem, aniž by byl žalovaný před
volán k soudu, ledaže bylo rozhodnutí obsahující uvedené
opatření před jeho výkonem doručeno žalovanému;

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I
OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1
1.
Toto nařízení se vztahuje na věci občanské a obchodní
bez ohledu na druh soudu. Nevztahuje se zejména na daňové,
celní či správní věci ani na odpovědnost státu za jednání
a opominutí při výkonu státní moci (acta iure imperii).

2.

b) „soudním smírem“ rozumí smír, který schválil soud člen
ského státu nebo který byl uzavřen před soudem členského
státu v průběhu řízení;

c) „veřejnou listinou“ rozumí písemnost, která byla formálně
vyhotovena nebo registrována jako veřejná listina v členském
státě původu a jejíž pravost:

Toto nařízení se nevztahuje na:
i) se vztahuje na podpis i obsah listiny a

a) věci osobního stavu nebo způsobilost fyzických osob
k právům a právním úkonům, majetková práva plynoucí
z manželských vztahů nebo vztahů, s nimiž právo pro ně
rozhodné spojuje účinky obdobné manželství;

ii) byla ověřena orgánem veřejné moci nebo jiným orgánem
k tomu zmocněným;

b) insolvenční řízení a podobná řízení;
d) „členským státem původu“ rozumí členský stát, ve kterém
bylo rozhodnutí vydáno, byl schválen nebo uzavřen soudní
smír, nebo ve kterém byla veřejná listina formálně vyhoto
vena nebo registrována;

c) sociální zabezpečení;

d) rozhodčí řízení;

e) vyživovací povinnosti vyplývající z rodinných vztahů, rodi
čovství, manželství nebo příbuzenských vztahů;

f) závěti a dědění, včetně vyživovacích povinností vzniklých
v důsledku smrti.

Článek 2
Pro účely tohoto nařízení se:

a) „rozhodnutím“ rozumí každé rozhodnutí vydané soudem
členského státu bez ohledu na to, je-li označeno jako rozsu
dek, usnesení, příkaz či nařízení výkonu rozhodnutí, jakož
i rozhodnutí o nákladech řízení vydané soudním úředníkem.

Pro účely kapitoly III se „rozhodnutím“ rozumí předběžná
nebo zajišťovací opatření nařízená soudem, který je podle
tohoto nařízení příslušný rozhodovat ve věci samé. Tento
pojem nezahrnuje předběžná nebo zajišťovací opatření, jež

e) „dožádaným členským státem“ rozumí členský stát, v němž
má být rozhodnutí uznáno, popřípadě v němž má být
proveden výkon rozhodnutí, soudního smíru nebo veřejné
listiny;

f) „soudem původu“ rozumí soud, jenž vydal rozhodnutí, které
má být uznáno nebo vykonáno.

Článek 3
Pro účely tohoto nařízení zahrnuje pojem „soud“ tyto orgány
v rozsahu, ve kterém jsou příslušné v záležitostech spadajících
do oblasti působnosti tohoto nařízení:

a) v Maďarsku je tímto orgánem v případě zkráceného řízení
o platebním rozkazu (fizetési meghagyásos eljárás) notář
(közjegyző);

b) ve Švédsku je tímto orgánem v případě zkráceného řízení
o platebním rozkazu (betalningsföreläggande) a pomoci
(handräckning) vykonávající úřad (Kronofogdemyndighet).
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KAPITOLA II
PŘÍSLUŠNOST

L 351/7

— v případě prodeje zboží místo na území členského
státu, kam zboží podle smlouvy bylo nebo mělo
být dodáno,

ODDÍL 1

Obecná ustanovení
Článek 4
1.
Nestanoví-li toto nařízení jinak, mohou být osoby, které
mají bydliště v některém členském státě, bez ohledu na svou
státní příslušnost žalovány u soudů tohoto členského státu.

2.
Na osoby, které nejsou státními příslušníky členského
státu, v němž mají bydliště, se použijí pravidla pro určení
příslušnosti, která se použijí pro jeho vlastní státní příslušníky.

— v případě poskytování služeb místo na území člen
ského státu, kde služby podle smlouvy byly nebo
měly být poskytnuty;

c) nepoužije-li se písmeno b), použije se písmeno a);

2) ve věcech týkajících se deliktní nebo kvazideliktní odpověd
nosti u soudu místa, kde došlo nebo může dojít ke škodné
události;

Článek 5
1.
Osoby, které mají bydliště v některém členském státě,
mohou být u soudů jiného členského státu žalovány pouze
na základě pravidel stanovených v oddílech 2 až 7 této kapitoly.

2.
Na osoby uvedené v odstavci 1 nelze použít zejména
pravidla pro určení vnitrostátní příslušnosti, která mají členské
státy oznámit Komisi podle čl. 76 odst. 1 písm. a).

Článek 6
1.
Nemá-li žalovaný bydliště v některém členském státě,
určuje se příslušnost soudů každého členského státu podle
jeho vlastních právních předpisů, s výhradou čl. 18 odst. 1,
čl. 21 odst. 2 a článků 24 a 25.

3) jedná-li se o žalobu na náhradu škody nebo žalobu o uvedení
do původního stavu vyvolanou jednáním, které je trestným
činem, u soudu, u něhož byla podána obžaloba, je-li tento
soud podle práva pro něj závazného oprávněn rozhodovat
o občanskoprávních nárocích;

4) v případě občanskoprávního řízení o navrácení kulturních
statků z titulu vlastnictví podle čl. 1 bodu 1 směrnice
93/7/EHS, které zahájila osoba dožadující se práva na navrá
cení takového statku, u soudu místa, kde se nachází daný
kulturní statek v okamžiku, kdy je věc předložena soudu;

5) jedná-li se o spor vyplývající z provozování pobočky,
zastoupení nebo jiné provozovny, u soudu místa, kde se
tyto složky nacházejí;

2.
Vůči takovému žalovanému se každá osoba, která má
bydliště v některém členském státě, může v tomto státě odvo
lávat bez ohledu na svou státní příslušnost na pravidla pro
určení příslušnosti platná v tomto členském státě, zejména na
pravidla, která mají tyto členské státy oznámit Komisi podle čl.
76 odst. 1 písm. a), stejným způsobem jako jeho vlastní státní
příslušníci.

6) jedná-li se o spor proti zakladateli, členovi správní rady
trustu nebo oprávněnému z trustu, který byl zřízen zákonem
nebo písemným nebo písemně potvrzeným ústním právním
úkonem, u soudu členského státu, v němž má trust sídlo;

ODDÍL 2

7) jedná-li se o spor o zaplacení odměny za záchranu nebo
pomoc při záchraně nákladu nebo zboží, u soudu, v jehož
působnosti tento náklad nebo zboží:

Zvláštní příslušnost
Článek 7
Osoba, která má bydliště v některém členském státě, může být
v jiném členském státě žalována:

1) a) pokud předmět sporu tvoří smlouva nebo nároky ze
smlouvy, u soudu místa, kde závazek, o nějž se jedná,
byl nebo měl být splněn;

b) pro účely tohoto ustanovení a pokud nebylo dohodnuto
jinak, je místem plnění zmíněného závazku:

a) byly zadrženy k zajištění této platby nebo

b) mohly být zadrženy k tomuto účelu, avšak byla složena
jistota nebo bylo poskytnuto jiné zajištění,

za předpokladu, že se toto ustanovení použije pouze tehdy,
pokud je tvrzeno, že žalovaný má práva k nákladu nebo
zboží nebo tato práva měl v době poskytnutí pomoci
nebo záchrany.
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Článek 8
Osoba, která má bydliště v některém členském státě, může být
též žalována:

1) je-li žalováno více osob společně, u soudu místa, kde má
bydliště některý ze žalovaných, za předpokladu, že právní
nároky jsou spojeny tak úzce, že je účelné je projednat
a rozhodnout o nich společně, aby se zabránilo vydání
vzájemně neslučitelných rozhodnutí v oddělených řízeních;

2) jedná-li se o žalobu o záruku nebo o intervenční žalobu,
u soudu, u něhož byla podána původní žaloba, ledaže by
toto řízení bylo zahájeno pouze proto, aby tato osoba byla
odňata soudu, který je pro ni příslušný;

3) jedná-li se o vzájemnou žalobu, která se týká stejné smlouvy
či stejné skutečnosti jako původní žaloba, u soudu, u něhož
byla podána původní žaloba;

4) ve věcech týkajících se smlouvy nebo nároku ze smlouvy,
kde žaloba může být spojena s žalobou týkající se věcných
práv k nemovitostem proti témuž žalovanému, u soudu
členského státu, v němž se nemovitost nachází.
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2.
Nemá-li pojistitel bydliště v žádném členském státě, avšak
má v některém členském státě pobočku, zastoupení nebo jinou
provozovnu, je s ním při sporech vyplývajících z jejich provozu
jednáno tak, jako by měl bydliště v tomto členském státě.
Článek 12
Ve věcech pojištění odpovědnosti nebo pojištění nemovitostí
může být pojistitel kromě toho žalován u soudu místa,
v němž nastala škodná událost. Totéž platí, jsou-li v téže
pojistné smlouvě pojištěny a stejnou škodnou událostí postiženy
movité věci i nemovitosti.
Článek 13
1.
Ve věcech pojištění odpovědnosti může být pojistitel
žalován i u soudu, u něhož je podána žaloba poškozeného
proti pojištěnému, pokud je to přípustné podle práva tohoto
soudu.
2.
Na žalobu, kterou poškozený podává přímo proti pojisti
teli, se použijí články 10, 11 a 12, je-li taková přímá žaloba
přípustná.
3.
Stanoví-li právo, které je pro takovou přímou žalobu
rozhodné, že se pojistník nebo pojištěný mohou k žalobě připo
jit, je týž soud příslušný i pro tyto osoby.

Článek 9
Je-li soud členského státu podle tohoto nařízení příslušný
k rozhodování v řízení o odpovědnosti týkající se používání
či provozování lodi, rozhoduje tento nebo jiný soud, určený
místo něj podle práva tohoto členského státu, také o žalobách
na omezení této odpovědnosti.

ODDÍL 3

Příslušnost ve věcech pojištění
Článek 10
Ve věcech pojištění se příslušnost určuje podle tohoto oddílu,
aniž je dotčen článek 6 a čl. 7 bod 5.

Článek 11
1.
Pojistitel, který má bydliště v některém členském státě,
může být žalován:

a) u soudů členského státu, v němž má bydliště,

b) v jiném členském státě v případě žaloby podané pojistníkem,
pojištěným nebo oprávněnou osobou u soudu místa bydliště
žalobce, nebo

c) jedná-li se o spolupojistitele, u soudu členského státu,
u kterého je žalován hlavní pojistitel.

Článek 14
1.
Aniž je dotčen čl. 13 odst. 3, může pojistitel žalovat
pouze u soudů toho členského státu, v němž má žalovaný
bydliště, bez ohledu na to, zda je žalován pojistník, pojištěný
nebo oprávněná osoba.
2.
Tímto oddílem není dotčeno právo podat vzájemnou
žalobu u soudu, u něhož byla podle tohoto oddílu podána
původní žaloba.
Článek 15
Od ustanovení tohoto oddílu je možné se odchýlit pouze
dohodou:
1) uzavřenou po vzniku sporu;
2) umožňující pojistníkovi, pojištěnému nebo oprávněné osobě
zahájit řízení u jiných soudů než těch, které jsou uvedeny
v tomto oddíle;
3) uzavřenou mezi pojistníkem a pojistitelem, kteří mají v době
uzavření smlouvy bydliště nebo obvyklý pobyt v témže člen
ském státě, jestliže tato dohoda zakládá příslušnost soudů
tohoto členského státu, a to i v případě, že by škodná
událost nastala v cizině, ledaže by taková dohoda nebyla
podle práva tohoto členského státu přípustná;
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4) uzavřenou pojistníkem, který nemá bydliště v členském
státě, pokud se nejedná o povinné pojištění nebo o pojištění
nemovitostí nacházejících se v některém členském státě,
nebo

5) týkající se pojistné smlouvy do té míry, v níž se vztahuje na
jedno či více z rizik uvedených v článku 16.
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ODDÍL 4

Příslušnost u spotřebitelských smluv
Článek 17
1.
Ve věcech týkajících se smlouvy uzavřené spotřebitelem
pro účel, který se netýká jeho profesionální nebo podnikatelské
činnosti, se příslušnost určuje podle tohoto oddílu, aniž jsou
dotčeny článek 6 a čl. 5 bod 7:

Článek 16
Rizika uvedená v čl. 15 bodu 5 jsou:

a) jedná-li se o koupi movitých věcí na splátky;

1) veškeré škody:

b) jedná-li se o půjčku návratnou ve splátkách nebo o jiný
úvěrový obchod určený k financování koupě takových movi
tých věcí, nebo

a) na námořních plavidlech, zařízeních při pobřeží a na
volném moři nebo na letadlech, způsobené událostmi,
které souvisejí s jejich využíváním pro obchodní účely;

b) na přepravovaném zboží, s výjimkou zavazadel cestují
cích, při přepravě, která se uskutečňuje výlučně nebo
z části těmito plavidly nebo letadly;

c) ve všech ostatních případech, kdy byla smlouva uzavřena
s osobou, která provozuje profesionální nebo podnikatelské
činnosti v členském státě, v němž má spotřebitel bydliště,
nebo pokud se jakýmkoli způsobem taková činnost na tento
členský stát nebo na několik členských států včetně tohoto
členského státu zaměřuje, a smlouva spadá do rozsahu
těchto činností.

2) veškerá odpovědnost, s výjimkou odpovědnosti za škody na
zdraví cestujících nebo za škody na jejich zavazadlech:

a) související s používáním nebo provozem námořních
plavidel, zařízení nebo letadel uvedených v bodě 1
písm. a), pokud nejsou v případě letadel podle práva
členského státu, v němž je letadlo registrováno, dohody
o příslušnosti pro pojištění takových rizik zakázána;

b) za škody, které jsou způsobeny přepravovaný zbožím
během přepravy, ve smyslu bodu 1 písm. b);

3) veškeré finanční ztráty v souvislosti s používáním nebo
provozem námořních plavidel, zařízení nebo letadel
uvedeným v bodě 1 písm. a), zejména ztráty nákladu nebo
charterové;

2.
Nemá-li smluvní partner spotřebitele bydliště v některém
členském státě, avšak má v některém členském státě pobočku,
zastoupení nebo jinou provozovnu, je s ním při sporech vyplý
vajících z jejich provozu jednáno tak, jako by měl bydliště
v tomto členském státě.

3.
Tento oddíl se nevztahuje na přepravní smlouvy, kromě
případu, kdy smlouva poskytuje kombinaci dopravy a ubytování
zahrnutou v ceně.

Článek 18
1.
Spotřebitel může podat žalobu proti smluvnímu partne
rovi buď u soudů členského státu, v němž má tento smluvní
partner bydliště, nebo, bez ohledu na bydliště druhé strany,
u soudu místa, kde má bydliště spotřebitel.

4) veškerá další rizika související s některým z rizik uvedených
v bodech 1 až 3;
2.
Smluvní partner může podat žalobu proti spotřebiteli
pouze u soudů členského státu, v němž má spotřebitel bydliště.
5) bez ohledu na body 1 až 4 všechna „velká rizika“ ve smyslu
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze
dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací
činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1).
(1) Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

3.
Tímto článkem není dotčeno právo podat vzájemnou
žalobu u soudu, u něhož byla podle tohoto oddílu podána
původní žaloba.
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Článek 19

Článek 22

Od ustanovení tohoto oddílu je možné se odchýlit pouze
dohodou:

1.
Zaměstnavatel může podat žalobu pouze u soudů toho
členského státu, v němž má zaměstnanec bydliště.

1) uzavřenou po vzniku sporu;
2) umožňující spotřebiteli zahájit řízení u jiných soudů než
těch, které jsou uvedeny v tomto oddíle, nebo
3) uzavřenou mezi spotřebitelem a jeho smluvním partnerem,
kteří mají v době uzavření smlouvy bydliště nebo obvyklý
pobyt v témže členském státě, jestliže tato dohoda zakládá
příslušnost soudů tohoto členského státu, ledaže by taková
dohoda nebyla podle práva tohoto členského státu přípustná.

2.
Tímto oddílem není dotčeno právo podat vzájemnou
žalobu u soudu, u něhož byla podle tohoto oddílu podána
původní žaloba.

Článek 23
Od ustanovení tohoto oddílu je možné se odchýlit pouze
dohodou:

1) uzavřenou po vzniku sporu, nebo
ODDÍL 5

Příslušnost pro individuální pracovní smlouvy
Článek 20

2) umožňující zaměstnanci podat žalobu u jiných soudů než
těch, které jsou uvedeny v tomto oddíle.

1.
Ve věcech týkajících se individuálních pracovních smluv se
příslušnost určuje podle tohoto oddílu, aniž jsou dotčeny článek
6, čl. 7 bod 5 a, v případě žalob podaných proti zaměstnavateli,
čl. 8 bod 1.

ODDÍL 6

Výlučná příslušnost
2.
Nemá-li zaměstnavatel, se kterým zaměstnanec uzavřel
pracovní smlouvu, bydliště v některém členském státě, avšak
má v některém členském státě pobočku, zastoupení nebo
jinou provozovnu, je s ním při sporech vyplývajících z jejich
provozu jednáno tak, jako by měl bydliště v tomto členském
státě.
Článek 21

Článek 24
Bez ohledu na bydliště stran mají výlučnou příslušnost tyto
soudy členského státu:

1) pro řízení, jejichž předmětem jsou věcná práva k nemovi
tostem a nájem nemovitostí, soudy členského státu, v němž
se nemovitost nachází;

1.
Zaměstnavatel, který má bydliště v některém členském
státě, může být žalován:
a) u soudů členského státu, v němž má bydliště, nebo
b) v jiném členském státě:
i) u soudu místa, kde nebo odkud zaměstnanec obvykle
vykonává svou práci, nebo u soudu místa, kde svou
práci obvykle vykonával naposledy, nebo
ii) jestliže zaměstnanec obvykle nevykonává nebo nevyko
nával svou práci v jediné zemi, u soudu místa, kde se
nachází nebo nacházela provozovna, která zaměstnance
přijala do zaměstnání.
2.
Zaměstnavatel, který nemá bydliště v žádném členském
státě, může být žalován u soudu členského státu v souladu
s odst. 1 písm. b).

pro řízení, jejichž předmětem je nájem nemovitostí za
účelem jejich dočasného soukromého užívání na dobu
nejvýše šesti po sobě následujících měsíců jsou však
příslušné i soudy toho členského státu, v němž má žalovaný
bydliště, pokud je nájemcem fyzická osoba a pronajímatel
i nájemce mají bydliště v témže členském státě;

2) pro řízení, jejichž předmětem je platnost založení, nulita
nebo zrušení společností nebo jiných právnických osob
nebo sdružení fyzických nebo právnických osob nebo plat
nost usnesení jejich orgánů, soudy členského státu, v němž
má společnost, právnická osoba nebo sdružení sídlo. Při
určení sídla postupuje soud podle pravidel mezinárodního
práva soukromého;

3) pro řízení, jejichž předmětem je platnost zápisů do veřejných
rejstříků, soudy členského státu, v němž jsou tyto rejstříky
vedeny;
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4) pro řízení, jejichž předmětem je zápis nebo platnost patentů,
ochranných známek a průmyslových vzorů nebo jiných
podobných práv, která vyžadují udělení nebo zápis, bez
ohledu na to, zda je tato otázka uplatněna prostřednictvím
žaloby, nebo námitky, soudy členského státu, v němž bylo
požádáno o udělení nebo zápis nebo kde byly uděleny nebo
zapsány nebo platí za udělené nebo zapsané na základě
právního aktu Unie nebo mezinárodní smlouvy.

Pro řízení, jejichž předmětem je zápis nebo platnost evrop
ského patentu uděleného členskému státu, mají výlučnou
příslušnost soudy tohoto členského státu, aniž je dotčena
příslušnost Evropského patentového úřadu podle Úmluvy
o udělování evropských patentů, podepsané v Mnichově
dne 5. října 1973;

5) pro řízení, jejichž předmětem je výkon rozhodnutí, soudy
členského státu, v němž byl nebo má být výkon rozhodnutí
proveden.
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z trustu má rozhodovat soud nebo soudy určitého členského
státu, pak jsou tento soud nebo soudy výlučně příslušné, jestliže
se jedná o vztahy mezi těmito osobami nebo o jejich práva
nebo povinnosti v rámci trustu.

4.
Dohody o příslušnosti ani obdobná ustanovení v zakládací
listině trustu nemají právní účinek, jsou-li v rozporu s články
15, 19 nebo 23 nebo pokud mají soudy, jejichž příslušnost má
být vyloučena, podle článku 24 výlučnou příslušnost.

5.
Dohoda o příslušnosti, která je součástí smlouvy, je pova
žována za dohodu nezávislou na ostatních ustanoveních
smlouvy.

Platnost dohody o příslušnosti nelze zpochybnit pouze z důvodu
neplatnosti smlouvy.

ODDÍL 7

Ujednání o příslušnosti
Článek 25
1.
Bez ohledu na bydliště stran, dohodnou-li se tyto strany,
že v již vzniklém nebo budoucím sporu z určitého právního
vztahu má příslušnost soud nebo soudy některého členského
státu, je příslušný soud nebo soudy tohoto státu, pokud tato
dohoda není z hlediska své věcné platnosti podle práva tohoto
členského státu neplatná. Pokud se strany nedohodnou jinak, je
tato příslušnost výlučná. Tato dohoda o příslušnosti musí být
uzavřena:

a) písemně nebo ústně s písemným potvrzením;

b) ve formě, která odpovídá zvyklostem zavedeným mezi
těmito stranami, nebo

Článek 26
1.
Není-li soud jednoho členského státu příslušný již podle
jiných ustanovení tohoto nařízení, stane se příslušným, jestliže
se žalovaný řízení před tímto soudem účastní. To neplatí, pokud
se žalovaný řízení účastní proto, aby namítal nepříslušnost
soudu, nebo je-li jiný soud podle článku 24 výlučně příslušný.

2.
Ve věcech uvedených v oddílech 3, 4 nebo 5, v nichž je
žalovaným pojistník, pojištěný, osoba oprávněná pojistné
z smlouvy nebo poškozený, spotřebitel nebo zaměstnanec,
soud před uznáním své příslušnosti podle odstavce 1 ověří, že
je žalovaný informován o svém právu namítat nepříslušnost
soudu a o účincích, které vyvolá jeho účast nebo neúčast v řízení
před soudem.

ODDÍL 8

Přezkoumání příslušnosti a přípustnosti
c) v mezinárodním obchodě ve formě, která odpovídá
obchodním zvyklostem, které strany znaly nebo musely
znát a které strany smluv tohoto druhu v daném odvětví
obchodu obecně znají a pravidelně se jimi řídí.

2.
Písemné formě jsou rovnocenná veškerá sdělení elektro
nickými prostředky, která umožňují trvalý záznam dohody.

3.
Je-li v zakládací listině trustu určeno, že o žalobách proti
zakladateli, členovi správní rady trustu nebo oprávněnému

Článek 27
Soud členského státu bez návrhu prohlásí, že není příslušný,
je-li u něj zahájeno řízení ve věci, v níž mají podle článku 24
výlučnou příslušnost soudy jiného členského státu.

Článek 28
1.
Pokud je žalovaný, který má bydliště v jednom členském
státu, žalován před soudem jiného členského státu, a řízení před
tímto soudem se neúčastní, prohlásí soud bez návrhu, že není
příslušný, nevyplývá-li jeho příslušnost z tohoto nařízení.
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2.
Soud řízení přeruší do té doby, než bude prokázáno, že
žalovaný mohl obdržet návrh na zahájení řízení nebo jinou
rovnocennou písemnost v dostatečném předstihu, který mu
umožňuje přípravu na jednání před soudem, nebo že k tomu
byly učiněny veškeré nezbytné kroky.

3.
Pokud návrh na zahájení řízení nebo jiná rovnocenná
písemnost měly být doručeny z jednoho členského státu do
druhého podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soud
ních a mimosoudních písemností ve věcech občanských
a obchodních v členských státech (doručování písemností) (1),
použije se místo odstavce 2 tohoto článku článek 19 uvedeného
nařízení.

4.
Pokud nelze použít nařízení (ES) č. 1393/2007, použije se
článek 15 Haagské úmluvy ze dne 15. listopadu 1965 o doručo
vání soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech
občanských a obchodních, pokud návrh na zahájení řízení nebo
jiná rovnocenná písemnost měly být doručeny v cizině podle
uvedené úmluvy.
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u něhož bylo řízení zahájeno jako první, příslušný pro tato
řízení a spojení těchto řízení je podle jeho práva přípustné.

3.
Pro účely tohoto článku řízení navzájem souvisejí, pokud
je mezi příslušnými žalobami dán tak úzký vztah, že jejich
projednání a rozhodnutí o nich ve společném řízení je vhodné
k tomu, aby se zabránilo vydání vzájemně neslučitelných
rozhodnutí v oddělených řízeních.

Článek 31
1.
Je-li pro určité řízení dána výlučná příslušnost více soudů,
prohlásí se soud, u něhož bylo řízení zahájeno později, za
nepříslušný ve prospěch soudu, u něhož bylo řízení zahájeno
jako první.

2.
Aniž je dotčen článek 26, je-li řízení zahájeno u soudu
členského státu, jemuž dohoda uvedená v článku 25 svěřuje
výlučnou příslušnost, přeruší soudy jiného členského státu
řízení, dokud soud, u něhož bylo zahájeno řízení na základě
dohody, neprohlásí, že podle dohody není příslušný.

ODDÍL 9

Překážka litispendence a související řízení
Článek 29
1.
Aniž je dotčeno ustanovení čl. 31 odst. 2, je-li u soudů
různých členských států zahájeno řízení v téže věci mezi týmiž
stranami, přeruší soud, u něhož bylo řízení zahájeno později,
bez návrhu řízení do doby, dokud se neurčí jako příslušný ten
soud, u něhož bylo řízení zahájeno jako první.

2.
V případech uvedených v odstavci 1 a na žádost soudu,
u něhož bylo zahájeno řízení, jakýkoli jiný soud, u něhož bylo
zahájeno řízení v téže věci, neprodleně informuje prvně
uvedený soud o dni, kdy u něj bylo zahájeno řízení podle
článku 32.

3.
Jakmile je určen jako příslušný ten soud, u něhož bylo
řízení zahájeno jako první, prohlásí se soud, u něhož bylo řízení
zahájeno později, za nepříslušný ve prospěch prvního soudu.

3.
Určil-li soud stanovený v dohodě svou příslušnost
v souladu s dohodou, soud jiného členského státu se prohlásí
za nepříslušný ve prospěch tohoto soudu.

4.
Odstavce 2 a 3 se nepoužijí na otázky uvedené v oddílech
3, 4 nebo 5, pokud je žalobcem pojistník, pojištěný, osoba
oprávněná z pojistné smlouvy nebo poškozený, spotřebitel
nebo zaměstnanec a dohoda je podle ustanovení těchto oddílů
neplatná.

Článek 32
1.
Pro účely tohoto oddílu se okamžikem, kdy bylo zahájeno
řízení, rozumí:

a) okamžik, kdy byl u soudu podán návrh na zahájení řízení
nebo jiná rovnocenná písemnost za předpokladu, že žalobce
následně učiní kroky nezbytné k řádnému doručení písem
nosti žalovanému, nebo

Článek 30
1.
Jsou-li u soudů různých členských států zahájena řízení,
která navzájem souvisejí, může soud, u něhož bylo řízení
zahájeno později, řízení přerušit.

2.
Dokud není řízení u soudu, u něhož bylo řízení zahájeno
jako první, skončeno v prvním stupni, může jiný soud na návrh
strany řízení také prohlásit, že není příslušný, jestliže je soud,
(1) Úř. věst. L 324, 10.12.2007, s. 79.

b) okamžik, kdy je písemnost předána orgánu, který provádí
doručení, pokud musí být písemnost před svým podáním
u soudu doručena žalovanému, za předpokladu, že žalobce
následně učiní kroky nezbytné k řádnému podání písemnosti
u soudu.

Orgánem, který provádí doručení podle písmene b) se rozumí
orgán, který jako první obdržel písemnosti, jež mají být
doručeny.

20.12.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

2.
Soudy nebo orgány, které provádějí doručení podle
odstavce 1, zaznamenají datum podání návrhu na zahájení
řízení nebo jiné rovnocenné písemnosti nebo datum předání
písemností, jež mají být doručeny.

L 351/13

je u soudu členského státu podána žaloba ve věci, která souvisí
se žalobou podanou u soudu ve třetím státě, může soud člen
ského státu přerušit řízení, pokud:

Článek 33

a) související žaloby je vhodné projednat a rozhodnout o nich
ve společném řízení, aby se zabránilo vydání vzájemně
neslučitelných rozhodnutí v oddělených řízeních;

1.
Je-li příslušnost založena na článku 4 nebo článku 7, 8
nebo 9 a probíhá-li již řízení před soudem ve třetím státě
v okamžiku, kdy u soudu členského státu bylo zahájeno řízení
v téže věci a mezi týmiž stranami jako u soudu ve třetím státě,
může soud členského státu řízení přerušit, pokud:

b) se očekává, že soud třetího státu vydá rozhodnutí způsobilé
k uznání a případně k výkonu v tomto členském státě, a

a) se očekává, že soud třetího státu vydá rozhodnutí, způsobilé
k uznání a případně k výkonu v tomto členském státě, a

b) je přesvědčen, že přerušení řízení je nezbytné s ohledem na
řádný výkon spravedlnosti.

c) je přesvědčen, že přerušení řízení je nezbytné s ohledem na
řádný výkon spravedlnosti.

2.
Soud členského státu může kdykoli pokračovat v řízení,
pokud:

a) má za to, že již neexistuje nebezpečí vzájemně neslučitelných
rozhodnutí;
2.
Soud členského státu může kdykoli pokračovat v řízení,
pokud:
b) je řízení u soudu třetího státu přerušeno nebo nepokračuje;
a) je řízení u soudu třetího státu přerušeno nebo nepokračuje;
c) má za to, že řízení u soudu třetího státu pravděpodobně
neskončí v přiměřené době, nebo
b) má za to, že řízení u soudu třetího státu pravděpodobně
neskončí v přiměřené době, nebo

c) je zapotřebí pokračovat v řízení s ohledem na řádný výkon
spravedlnosti.

3.
Soud členského státu řízení zastaví, pokud bylo řízení
u soudu třetího státu skončeno a jeho výsledkem je rozhodnutí
způsobilé k uznání a případně k výkonu v tomto členském
státě.

4.
Soud členského státu, použije tento článek na návrh jedné
ze stran, nebo, je-li to možné podle vnitrostátního práva, bez
návrhu.

d) je nezbytné pokračovat v řízení s ohledem na řádný výkon
spravedlnosti.

3.
Soud členského státu může řízení zastavit, pokud bylo
řízení u soudu třetího státu skončeno a jeho výsledkem je
rozhodnutí způsobilé k uznání a případně k výkonu v tomto
členském státě.

4.
Soud členského státu použije tento článek na návrh jedné
ze stran, nebo, je-li to možné podle vnitrostátního práva, bez
návrhu.

ODDÍL 10

Předběžná nebo zajišťovací opatření
Článek 35

Článek 34
1.
Je-li příslušnost založena na článku 4 nebo na článku 7, 8
nebo 9 a probíhá-li již u soudu třetího státu řízení v době, kdy

Předběžná nebo zajišťovací opatření, která jsou upravena
právem jednoho členského státu, je možné u soudů tohoto
členského státu navrhnout i tehdy, kdy je pro rozhodnutí ve
věci samé příslušný soud jiného členského státu.
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KAPITOLA III

ODDÍL 2

UZNÁVÁNÍ A VÝKON

Výkon

ODDÍL 1

Článek 39

Uznávání

Rozhodnutí vydané v některém členském státě, které je v tomto
členském státě vykonatelné, je vykonatelné v jiném členském
státě, aniž je vyžadováno prohlášení vykonatelnosti.

Článek 36
1.
Rozhodnutí vydaná v některém členském státě jsou
v ostatních členských státech uznávána, aniž je vyžadováno
zvláštní řízení.

Článek 40
2.
Každá dotčená strana může v souladu s postupem stano
veným v oddílu 3 pododdílu 2 podat návrh na vydání rozhod
nutí o neexistenci důvodů pro odepření uznání, které jsou
uvedeny v článku 45.

Vykonatelné rozhodnutí umožňuje ze zákona použít zajišťovací
opatření stanovená právem dožádaného členského státu.

Článek 41
3.
Závisí-li výsledek řízení u soudu některého členského státu
na rozhodnutí o odepření uznání, přičemž odepření je uplatňo
váno jako předběžná otázka, je tento soud příslušný v této věci.

Článek 37
1.
Strana, která se hodlá v některém členském státě
dovolávat rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, musí
předložit:

a) vyhotovení rozhodnutí, které splňuje podmínky nezbytné
pro ověření jeho pravosti, a

b) osvědčení vystavené podle článku 53.

2.
V případě potřeby může soud nebo orgán, u nějž se
strana dovolává rozhodnutí vydaného v jiném členském státě,
požádat tuto stranu, aby předložila v souladu s článkem 57
překlad nebo přepis obsahu osvědčení uvedeného v odst. 1
písm. b). Soud nebo orgán může tuto stranu požádat o překlad
tohoto rozhodnutí místo překladu obsahu osvědčení, nemůže-li
bez takového překladu pokračovat v řízení.

Článek 38

1.
Pokud nestanoví tento oddíl jinak, řídí se řízení o výkonu
rozhodnutí vydaných v jiném členském státě právem dožáda
ného členského státu. Rozhodnutí vydané v některém členském
státě, které je vykonatelné v dožádaném členském státě, se
v něm vykoná za stejných podmínek jako rozhodnutí v něm
vydávaná.

2.
Bez ohledu na odstavec 1 se důvody pro odepření nebo
odložení výkonu podle práva dožádaného členského státu
uplatní pouze tehdy, nejsou-li neslučitelné s důvody uvedenými
v článku 45.

3.
Strana, která žádá o výkon rozhodnutí vydaného v jiném
členském státě, nemusí mít adresu pro doručování v dožádaném
členském státě. Tato strana nemusí mít v dožádaném členském
státě ani pověřeného zástupce, ledaže existuje povinnost mít
takového zástupce bez ohledu na státní příslušnost nebo
bydliště stran.

Článek 42
1.
Pro výkon rozhodnutí v některém členském státě, které
bylo vydáno v jiném členském státě, předloží navrhovatel
orgánu příslušnému pro výkon:

Soud nebo orgán, u nějž se strana dovolává rozhodnutí
vydaného v jiném členském státě, může řízení zčásti nebo
zcela přerušit, pokud:
a) vyhotovení rozhodnutí, které splňuje podmínky nezbytné
pro ověření jeho pravosti, a
a) je rozhodnutí napadeno v členském státě původu, nebo

b) je podán návrh na vydání rozhodnutí o neexistenci důvodů
pro odepření uznání, které jsou uvedeny v článku 45, nebo
na vydání rozhodnutí o odepření uznání pro některý
z uvedených důvodů.

b) osvědčení vydané podle článku 53 osvědčující, že rozhodnutí
je vykonatelné, a obsahující výtah rozhodnutí a případně
příslušné informace o nahrazovaných nákladech řízení
a výpočet úroků.
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2.
Pro výkon rozhodnutí v některém členském státě, které
bylo vydáno v jiném členském státě a které nařizuje předběžné
nebo zajišťovací opatření, předloží navrhovatel orgánu přísluš
nému pro výkon:
a) vyhotovení rozhodnutí, které splňuje podmínky nezbytné
pro ověření jeho pravosti;
b) osvědčení vydané podle článku 53 obsahující popis opatření
a osvědčující, že:
i) soud měl příslušnost rozhodnout ve věci samé,
ii) rozhodnutí je vykonatelné v členském státě původu,
případně s uvedením toho, za jakých podmínek, a
c) doklad o doručení rozhodnutí, pokud je opatření nařizováno
bez předvolání žalovaného k soudu.
3.
Orgán příslušný pro výkon může v případě potřeby po
navrhovateli požadovat, aby předložil v souladu s článkem 57
překlad nebo přepis obsahu osvědčení.
4.
Orgán příslušný pro výkon může po navrhovateli poža
dovat, aby předložil překlad rozhodnutí pouze tehdy, nemůže-li
bez takového překladu pokračovat v řízení.
Článek 43
1.
Je-li navrhován výkon rozhodnutí vydaného v jiném člen
ském státě, doručí se osobě, vůči níž je výkon navrhován,
osvědčení podle článku 53 ještě před přijetím prvního opatření
v rámci výkonu. S tímto osvědčením se doručí i rozhodnutí,
pokud již nebylo dané osobě doručeno dříve.
2.
Má-li osoba, vůči níž je výkon navrhován, bydliště v jiném
členském státě, než je členský stát původu, může požadovat
překlad rozhodnutí za účelem napadení výkonu, pokud není
rozhodnutí v písemné podobě nebo pokud jeho součástí není
překlad do jednoho z těchto jazyků:

L 351/15

Tento odstavec se nepoužije v případě, že již bylo osobě, vůči
níž je výkon navrhován, rozhodnutí doručeno v jednom
z jazyků uvedených v prvním pododstavci nebo společně
s překladem do jednoho z těchto jazyků.

3.
Tento článek se nepoužije na výkon zajišťovacích opatření
obsažených v rozhodnutí nebo pokud osoba, která podává
návrh na výkon rozhodnutí, uplatňuje zajišťovací opatření
v souladu s článkem 40.

Článek 44
1.
Je-li podán návrh na odepření výkonu rozhodnutí podle
oddílu 3 pododdílu 2, může soud v dožádaném členském státě
na návrh osoby, vůči níž je výkon navrhován:

a) omezit řízení o výkonu rozhodnutí na zajišťovací opatření,
nebo

b) podmínit výkon rozhodnutí složením jistoty, kterou sám
stanoví, nebo

c) přerušit zčásti nebo v celém rozsahu řízení o výkonu.

2.
Příslušný orgán v dožádaném členském státě na návrh
osoby, vůči níž je výkon navrhován, přeruší řízení o výkonu,
je-li vykonatelnost rozhodnutí odložena v členském státě
původu.

ODDÍL 3

Odepření uznání a výkonu
Pododdíl 1
Odepření uznání
Článek 45
1.
Na návrh kterékoli dotčené strany se uznání rozhodnutí
odepře:

a) jazyk, kterému rozumí nebo
b) úřední jazyk členského státu, ve kterém má bydliště, nebo
v případě, že je v tomto členském státě více úředních jazyků,
úřední jazyk nebo jeden z úředních jazyků místa, kde má
bydliště.
Je-li vyžadován překlad rozhodnutí podle prvního pododstavce,
nemohou být až do poskytnutí překladu osobě, vůči níž je
výkon navrhován, přijata kromě zajišťovacích opatření žádná
jiná opatření v rámci výkonu.

a) je-li takové uznání zjevně v rozporu s veřejným pořádkem
dožádaného členského státu;

b) jestliže žalovanému, v jehož nepřítomnosti bylo rozhodnutí
vydáno, nebyl doručen návrh na zahájení řízení nebo jiná
rovnocenná písemnost v dostatečném časovém předstihu
a takovým způsobem, který mu umožňuje přípravu obha
joby, ledaže žalovaný nevyužil žádný opravný prostředek
proti rozhodnutí, i když k tomu měl příležitost;
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c) je-li rozhodnutí neslučitelné s rozhodnutím vydaným
v dožádaném členském státě mezi týmiž stranami;

d) je-li rozhodnutí neslučitelné s dřívějším rozhodnutím, které
bylo vydáno v jiném členském státě nebo ve třetí zemi
v řízení mezi týmiž stranami a v téže věci, pokud toto
dřívější rozhodnutí splňuje podmínky nezbytné pro uznání
v dožádaném členském státě, nebo

e) je-li rozhodnutí v rozporu s:
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Soud může upustit od požadavku na předložení dokumentů
uvedených v prvním pododstavci, má-li je již k dispozici,
nebo má-li za to, že je nevhodné požadovat po navrhovateli
jejich předložení. V takovém případě může soud požadovat
předložení dokumentů po druhé straně.

4.
Strana, která podává návrh na odepření výkonu rozhod
nutí vydaného v jiném členském státě, nemusí mít adresu pro
doručování v dožádaném členském státě. Tato strana nemusí
mít v dožádaném členském státě ani pověřeného zástupce,
ledaže existuje povinnost mít takového zástupce bez ohledu
na státní příslušnost nebo bydliště stran.

i) kapitolou II oddíly 3, 4 nebo 5, pokud je žalovanou
stranou pojistník, pojištěný, osoba oprávněná z pojistné
smlouvy, poškozený, spotřebitel nebo zaměstnanec, nebo
Článek 48
Soud rozhodne o návrhu na odepření výkonu neprodleně.

ii) kapitolou II oddílem 6.

2.
Při posuzování důvodů pro odepření uznání uvedených
v odst. 1 písm. e) je soud, u kterého byl návrh podán, vázán
zjištěným skutkovým stavem, na němž soud původu založil
svou příslušnost.

3.
Aniž je dotčen odst. 1 písm. e), příslušnost soudu původu
nelze přezkoumat. Hledisko veřejného pořádku podle odst. 1
písm. a) nelze použít v případě pravidel pro určení příslušnosti.

Článek 49
1.
Proti rozhodnutí o návrhu na odepření výkonu může
kterákoli strana podat opravný prostředek.

2.
Opravný prostředek se podává u soudu, který byl daným
členským státem oznámen Komisi podle čl. 75 písm. b) jakožto
soud, u kterého se má takový opravný prostředek podávat.

4.
Návrh na odepření uznání se podává v souladu s postupy
stanovenými v pododdílu 2 a případně oddílu 4.
Článek 50

Pododdíl 2

Rozhodnutí o opravném prostředku může být napadeno dalším
opravným prostředkem pouze tehdy, pokud byl tento další
opravný prostředek Komisi oznámen daným členským státem
podle čl. 75 písm. c).

Odepření výkonu
Článek 46
Výkon rozhodnutí se na návrh osoby, vůči níž je výkon navr
hován, odepře, je-li dán některý z důvodů uvedených v článku
45.

Článek 51
Článek 47
1.
Návrh na odepření výkonu se podává u soudu, který byl
daným členským státem oznámen Komisi podle čl. 75 písm. a)
jakožto soud, u kterého se má návrh podávat.

1.
Soud, u něhož byl podán návrh na odepření výkonu, nebo
soud, který projednává návrh podaný podle článku 49 nebo
článku 50, může přerušit řízení, jestliže byl proti rozhodnutí
podán řádný opravný prostředek v členském státě původu nebo
jestliže lhůta pro podání takového opravného prostředku ještě
neuplynula. Pokud tato lhůta ještě neuplynula, může soud určit
lhůtu, v níž se má opravný prostředek podat.

2.
Postup pro odepření výkonu se v rozsahu, v němž se na
něj nevztahuje toto nařízení, řídí právem dožádaného členského
státu.

3.
Navrhovatel předloží soudu vyhotovení
a případně překlad nebo přepis rozhodnutí.

rozhodnutí

2.
Pokud bylo rozhodnutí vydáno v Irsku, na Kypru nebo ve
Spojeném království, je každý opravný prostředek, který je
přípustný v členském státě původu, řádným opravným
prostředkem ve smyslu odstavce 1.

20.12.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

ODDÍL 4

Společná ustanovení
Článek 52
Rozhodnutí vydané v některém členském státě nesmí být
v žádném případě v dožádaném členském státě přezkoumáváno
ve věci samé.
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jednoho z úředních jazyků soudního řízení v místě, kde se
strana dovolává rozhodnutí vydaného v jiném členském státě
nebo kde podává návrh, v souladu s právem tohoto členského
státu.

2.
U formulářů uvedených v článcích 53 a 60 lze překlad
nebo přepis provést do jakéhokoli jiného úředního jazyka či
jazyků orgánů Unie, které dotyčný členský stát označil za přija
telné.

Článek 53
Soud původu vydá na žádost kterékoli dotčené strany osvědčení
za použití formuláře uvedeného v příloze I.

3.
Každý překlad podle tohoto nařízení musí být proveden
osobou oprávněnou provádět překlady v některém členském
státě.

Článek 54
1.
Pokud je v rozhodnutí obsaženo opatření či příkaz, jež
nejsou známy v právu dožádaného členského státu, toto
opatření nebo příkaz se v největší možné míře upraví na
opatření nebo příkaz známé v právu tohoto členského státu,
se kterými jsou spojeny rovnocenné účinky a které sledují
obdobný účel a zájem.

KAPITOLA IV
VEŘEJNÉ LISTINY A SOUDNÍ SMÍRY

Článek 58

Tato úprava nesmí vyvolat účinky, které by přesahovaly účinky
stanovené v právu členského státu původu.

1.
Veřejné listiny, které jsou vykonatelné v členském státě
původu, jsou vykonatelné i v jiných členských státech, aniž je
vyžadováno prohlášení vykonatelnosti. Výkon veřejné listiny
může být odepřen, pouze pokud je zjevně v rozporu s veřejným
pořádkem v dožádaném členském státě.

2.
Kterákoli strana může proti úpravě opatření nebo příkazu
podat u soudu opravný prostředek.

Na veřejné listiny se odpovídajícím způsobem použijí ustano
vení oddílu 2, oddílu 3 pododdílu 2 a kapitoly III oddílu 4.

3.
Je-li to nezbytné, může být po straně dovolávající se
rozhodnutí nebo navrhující výkon rozhodnutí požadováno
poskytnutí překladu nebo přepisu rozhodnutí.

2.
Předložená veřejná listina musí splňovat podmínky
nezbytné pro uznání její pravosti v členském státě původu.

Článek 55
Rozhodnutí o zaplacení penále vydaná v některém členském
státě jsou v dožádaném členském státě vykonatelná pouze
tehdy, jestliže je výše penále s konečnou platností stanovena
soudem původu.

Článek 59
Soudní smír, který je vykonatelný v členském státě původu, se
vykonává v jiném členském státě za stejných podmínek jako
veřejné listiny.

Článek 60
Článek 56
Po straně, která v jednom členském státě navrhuje výkon
rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, nesmí být na
základě skutečnosti, že je cizím státním příslušníkem nebo že
nemá bydliště nebo pobyt v dožádaném členském státě, poža
dována žádná záruka ani jistota, jakkoli označená.

Příslušný orgán nebo soud členského státu původu vydá na
žádost kterékoli dotčené strany osvědčení za použití formuláře
uvedeného v příloze II, které obsahuje souhrn vykonatelných
závazků uvedených ve veřejné listině nebo shrnutí dohody
stran uvedené v soudním smíru.

KAPITOLA V

Článek 57
1.
V případě, že je vyžadován překlad nebo přepis podle
tohoto nařízení, provádí se tento překlad nebo přepis do úřed
ního jazyka daného členského státu, nebo pokud má tento
členský stát více úředních jazyků, do úředního jazyka nebo

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 61
V rámci tohoto nařízení se u písemností vydaných v členských
státech nevyžaduje legalizace či obdobný formální požadavek.
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Článek 62
1.
Pro posouzení toho, zda má strana řízení bydliště v člen
ském státě, u jehož soudů byl podán návrh, použije soud své
právo.

2.
Nemá-li strana řízení bydliště v členském státě, u jehož
soudů byl návrh podán, použije soud pro posouzení toho, zda
má strana řízení bydliště v jiném členském státě, právo tohoto
členského státu.

Článek 63
1.
Pro účely tohoto nařízení se v případě společností nebo
jiných právnických osob nebo sdružení fyzických nebo právnic
kých osob rozumí „bydlištěm“ místo, kde mají své:

a) sídlo,

20.12.2012

přihlédnout v členských státech uvedených na seznamu vypra
covaném Komisí podle čl. 76 odst. 1 písm. b) a čl. 76 odst. 2
pouze tehdy, pokud je to přípustné podle vnitrostátního práva.
Jakákoli osoba, která má bydliště v jiném členském státě, může
být vyzvána, aby se připojila k řízení u soudů těchto členských
států podle pravidel pro oznámení sporu uvedených na tomto
seznamu.

2.
Soudní rozhodnutí vydaná členským státem na základě čl.
8 bodu 2 nebo článku 13 se uznají a vykonají v kterémkoli
jiném členském státě v souladu s kapitolou III. Veškeré účinky,
které za použití odstavce 1 mají soudní rozhodnutí vydaná
v členských státech, jež jsou na seznamu uvedeném v odstavci
1, v souladu s právem těchto členských států vůči třetím
osobám, se uznají ve všech členských státech.

3.
Členské státy, jež jsou na seznamu uvedeném v odstavci 1,
poskytnou v rámci Evropské soudní sítě pro občanské
a obchodní věci vytvořené rozhodnutím Rady 2001/470/ES (1)
(dále jen „Evropská soudní síť“) informace o tom, jak se
v souladu s jejich vnitrostátním právem stanoví účinky rozhod
nutí uvedené v odst. 2 druhé větě.

b) ústředí, nebo

c) hlavní provozovnu.

2.
Pro účely Irska, Kypru a Spojeného království se „sídlem“
rozumí „registered office“ nebo tam, kde takové sídlo neexistuje,
místo vzniku společnosti („place of incorporation“) nebo tam,
kde takové místo neexistuje, místo, podle jehož práva byly
společnost, jiná právnická osoba nebo sdružení fyzických
nebo právnických osob založeny („formation“).

KAPITOLA VI
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 66
1.
Toto nařízení se vztahuje pouze na řízení zahájená, na
veřejné listiny formálně vyhotovené nebo registrované a na
soudní smíry schválené či uzavřené ke dni 10. ledna 2015
nebo po něm.

3.
K určení, zda má trust sídlo v členském státě, u jehož
soudu byl podán návrh, použije soud pravidla svého mezinárod
ního práva soukromého.

Článek 64
Aniž jsou dotčena výhodnější ustanovení vnitrostátních práv
ních předpisů, může být osoba s bydlištěm v některém člen
ském státě, proti které je vedeno trestní řízení pro nedbalostní
trestný čin u soudů jiného členského státu, jehož není státním
příslušníkem, obhajována k tomu způsobilými zástupci
i v případě, že se k soudu nedostaví osobně. Soud, u něhož
je vedeno řízení, však může její osobní účast nařídit; v případě,
že se tato osoba nedostaví, nemusí být rozhodnutí vydané
v občanskoprávním řízení, pokud si dotyčná osoba nemohla
zajistit obhajobu, uznáno ani vykonáno v jiných členských
státech.

Článek 65
1.
K soudní příslušnosti stanovené v čl. 8 bodě 2 a v článku
13 pro žaloby o záruku nebo pro intervenční žalobu se může

2.
Aniž je dotčen článek 80, použije se nařízení (ES)
č. 44/2001 i nadále na rozhodnutí vydaná v zahájených říze
ních, veřejné listiny formálně vyhotovené nebo registrované
a soudní smíry schválené či uzavřené přede dnem 10. ledna
2015 a spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 44/2001.

KAPITOLA VII
VZTAH K JINÝM NÁSTROJŮM

Článek 67
Tímto nařízením není dotčeno uplatňování ustanovení, kterými
se upravuje příslušnost a uznání a výkon rozhodnutí ve zvlášt
ních věcech a která jsou obsažena v právních aktech Unie nebo
ve vnitrostátních právních předpisech harmonizovaných
k provedení těchto aktů.
(1) Úř. věst. L 174, 27.6.2001, s. 25.
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Článek 68
1.
Toto nařízení nahrazuje mezi členskými státy Bruselskou
úmluvu z roku 1968 kromě případů, kdy se jedná o území
členských států, která spadají do územní působnosti uvedené
úmluvy a která jsou z tohoto nařízení vyloučena v souladu
s článkem 355 Smlouvy o fungování EU.

2.
V rozsahu, v jakém toto nařízení nahrazuje mezi člen
skými státy ustanovení Bruselské úmluvy z roku 1968, se jaký
koli odkaz na uvedenou úmluvu považuje za odkaz na toto
nařízení.
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vymezené věci, jsou v ostatních členských státech uznávána
a vykonávána v souladu s tímto nařízením.

Stanoví-li úmluva o zvláště vymezené věci, jejímiž smluvními
stranami jsou členský stát původu i dožádaný členský stát,
podmínky uznání a výkonu rozhodnutí, použijí se tyto
podmínky. V každém případě je však možno použít ustanovení
tohoto nařízení o uznávání a výkonu rozhodnutí.

Článek 72
Článek 69
Aniž jsou dotčeny články 70 a 71, nahrazuje toto nařízení mezi
členskými státy úmluvy upravující stejné věci, na které se vzta
huje toto nařízení. Nahrazují se zejména úmluvy uvedené na
seznamu vypracovaném Komisí podle čl. 76 odst. 1 písm. c)
a čl. 76 odst. 2.

Tímto nařízením nejsou dotčeny dohody, kterými se členské
státy zavázaly před vstupem nařízení (ES) č. 44/2001 v platnost
neuznávat podle článku 59 Bruselské úmluvy z roku 1968
rozhodnutí vydaná v jiných smluvních státech uvedené úmluvy
proti žalovaným s bydlištěm nebo obvyklým pobytem ve třetím
státě, pokud by v případě stanoveném v článku 4 Bruselské
úmluvy takové rozhodnutí mohlo být vydáno pouze na základě
příslušnosti uvedené v čl. 3 druhém pododstavci uvedené
úmluvy.

Článek 70
1.
Úmluvy podle článku 69 se i nadále použijí ve věcech, na
něž se toto nařízení nevztahuje.

Článek 73
1.
Tímto nařízením není dotčeno uplatňování Luganské
úmluvy z roku 2007.

2.
Nadále se použijí na rozhodnutí vydaná, veřejné listiny
formálně vyhotovené nebo registrované a soudní smíry schvá
lené či uzavřené před vstupem nařízení (ES) č. 44/2001 v plat
nost.

2.
Tímto nařízením není dotčeno uplatňování Newyorské
úmluvy z roku 1958.

Článek 71
1.
Tímto nařízením nejsou dotčeny úmluvy, jejichž stranami
jsou členské státy a jež upravují příslušnost, uznání nebo výkon
rozhodnutí ve zvláště vymezených věcech.

2.
Aby byl zajištěn jednotný výklad, použije se odstavec 1
tímto způsobem:

3.
Tímto nařízením není dotčeno uplatňování dvoustranných
úmluv a dohod mezi třetím státem a členským státem uzavře
ných přede dnem vstupu nařízení (ES) č. 44/2001 v platnost
a týkajících se otázek upravených tímto nařízením.

KAPITOLA VIII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 74

a) toto nařízení nebrání tomu, aby soud členského státu, který
je stranou úmluvy o zvláště vymezené věci, založil svoji
příslušnost v souladu s takovou úmluvou i tehdy, když má
žalovaný bydliště na území jiného členského státu, který
není smluvní stranou takové úmluvy. V každém případě
takový soud použije článek 28 tohoto nařízení;

Členské státy v rámci Evropské soudní sítě a s cílem zpřístupnit
tyto informace veřejnosti sdělí popis vnitrostátních pravidel
a postupů pro výkon, včetně orgánů příslušných pro výkon,
a informací o jakýchkoli omezeních výkonu, zejména pravidlech
na ochranu povinného a pravidlech prekluze nebo promlčení.

b) rozhodnutí, která vydal v členském státě soud, který svou
příslušnost založil v souladu s takovou úmluvou o zvláště

Členské státy tyto informace průběžně aktualizují.
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Článek 75
Do dne 10. ledna 2014 členské státy sdělí Komisi:

20.12.2012

Článek 77
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravo
moci v souladu s článkem 78, pokud jde o změny příloh I a II.

a) soudy, u kterých se podává návrh na odepření výkonu podle
čl. 47 odst. 1;
Článek 78
b) soudy, u kterých se podává opravný prostředek proti
rozhodnutí o návrhu na odepření výkonu podle čl. 49
odst. 2;

c) soudy, u kterých se podává jakýkoli další opravný prostředek
podle článku 50, a

d) jazyky přijatelné pro překlady formulářů uvedených v čl. 57
odst. 2.

Komise informace vhodným způsobem zpřístupní veřejnosti,
zejména za pomoci Evropské soudní sítě pro občanské
a obchodní věci.

1.
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena
Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená
v článku 77 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje
dnem 9. ledna 2013.

3.
Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravo
moci uvedené v článku 77 kdykoli zrušit. Rozhodnutím
o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené.
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění
v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který
je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů
v přenesené pravomoci.

Článek 76
1.

Členské státy oznámí Komisi:

4.
Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně
oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

a) pravidla pro určení příslušnosti uvedená v čl. 5 odst. 2 a čl.
6 odst. 2;

b) pravidla pro oznamování sporu třetí straně uvedená v článku
65, a

c) úmluvy uvedené v článku 69.

5.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 77
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parla
ment nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode
dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský
parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi
o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parla
mentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

2.
Komise na základě oznámení od členských států podle
odstavce 1 vypracuje odpovídající seznamy.

Článek 79

3.
Členské státy oznámí Komisi jakékoli následné změny
týkající se těchto seznamů. Komise odpovídajícím způsobem
tyto seznamy pozmění.

Do dne 11. ledna 2022 Komise předloží Evropskému parla
mentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru zprávu o uplatňování tohoto nařízení. Tato zpráva
bude obsahovat vyhodnocení případné potřeby dalšího rozšíření
pravidel týkajících se příslušnosti na žalované s bydlištěm mimo
členský stát s přihlédnutím k fungování tohoto nařízení
a případnému vývoji na mezinárodní úrovni. V případě potřeby
se ke zprávě přiloží návrh na změny tohoto nařízení.

4.
Komise zveřejní seznamy a jejich následné změny
v Úředním věstníku Evropské unie.

5.
Všechny informace oznámené podle odstavců 1 a 3
Komise zpřístupní veřejnosti za použití jakéhokoliv dalšího
vhodného prostředku, zejména prostřednictvím Evropské
soudní sítě.

Článek 80
Toto nařízení zrušuje nařízení (ES) č. 44/2001. Odkazy na
zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení
v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze III.
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Článek 81
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne 10. ledna 2015 s výjimkou článků 75 a 76, které se použijí ode dne 10. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se
Smlouvami.

Ve Štrasburku dne 12. prosince 2012.

Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předseda

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS
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PŘÍLOHA III
SROVNÁVACÍ TABULKA
Nařízení (ES) č. 44/2001

Toto nařízení

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 2 úvodní věta

Čl. 1 odst. 2 úvodní věta

Čl. 1 odst. 2 písm. a)

Čl. 1 odst. 2 písm. a) a f)

Čl. 1 odst. 2 písm. b) až d)

Čl. 1 odst. 2 písm. b) až d)

—

Čl. 1 odst. 2 písm. e)

Čl. 1 odst. 3

—

—

Článek 2

Článek 2

Článek 4

Článek 3

Článek 5

Článek 4

Článek 6

Článek 5, úvodní věta

Článek 7, úvodní věta

Čl. 5 bod 1

Čl. 7 bod 1

Čl. 5 bod 2

—

Čl. 5 body 3 a 4

Čl. 7 body 2 a 3

—

Čl. 7 bod 4

Čl. 5 body 5 až 7

Čl. 7 body 5 až 7

Článek 6

Článek 8

Článek 7

Článek 9

Článek 8

Článek 10

Článek 9

Článek 11

Článek 10

Článek 12

Článek 11

Článek 13

Článek 12

Článek 14

Článek 13

Článek 15

Článek 14

Článek 16

Článek 15

Článek 17

Článek 16

Článek 18

Článek 17

Článek 19

Článek 18

Článek 20

Čl. 19 body 1 a 2

Čl. 21 bod 1

—

Čl. 21 bod 2

Článek 20

Článek 22

Článek 21

Článek 23

Článek 22

Článek 24

Čl. 23 odst. 1 a 2

Čl. 25 odst. 1 a 2

CS

L 351/30

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 44/2001

20.12.2012

Toto nařízení

Čl. 23 odst. 3

—

Čl. 23 odst. 4 a 5

Čl. 25 odst. 3 a 4

—

Čl. 25 odst. 5

Článek 24

Čl. 26 odst. 1

—

Čl. 26 odst. 2

Článek 25

Článek 27

Článek 26

Článek 28

Čl. 27 odst. 1

Čl. 29 odst. 1

—

Čl. 29 odst. 2

Čl. 27 odst. 2

Čl. 29 odst. 3

Článek 28

Článek 30

Článek 29

Čl. 31 odst. 1

—

Čl. 31 odst. 2

—

Čl. 31 odst. 3

—

Čl. 31 odst. 4

Článek 30

Čl. 32 odst. 1 písm. a) a b)

—

Čl. 32 odst. 1 druhý pododstavec

—

čl. 32 odst. 2

—

Článek 33

—

Článek 34

Článek 31

Článek 35

Článek 32

Čl. 2 písm. a)

Článek 33

Článek 36

—

Článek 37

—

Článek 39

—

Článek 40

—

Článek 41

—

Článek 42

—

Článek 43

—

Článek 44

Článek 34

Čl. 45 odst. 1 písm. a) až d)

Čl. 35 odst. 1

Čl. 45 odst. 1 písm. e)

Čl. 35 odst. 2

Čl. 45 odst. 2

Čl. 35 odst. 3

Čl. 45 odst. 3
Čl. 45 odst. 4

Článek 36

Článek 52

Čl. 37 odst. 1

Čl. 38 písm. a)

Článek 38

—
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Toto nařízení

Článek 39

—

Článek 40

—

Článek 41

—

Článek 42

—

Článek 43

—

Článek 44

—

Článek 45

—

Článek 46

—

Článek 47

—

Článek 48

—

—

Článek 46

—

Článek 47

—

Článek 48

—

Článek 49

—

Článek 50

—

Článek 51

—

Článek 54

Článek 49

Článek 55

Článek 50

—

Článek 51

Článek 56

Článek 52

—

Článek 53

—

Článek 54

Článek 53

Čl. 55 odst. 1

—

Čl. 55 odst. 2

Čl. 37 odst. 2, čl. 47 odst. 3 a článek 57

Článek 56

Článek 61

Čl. 57 odst. 1

Čl. 58 odst. 1

Čl. 57 odst. 2

—

Čl. 57 odst. 3

Čl. 58 odst. 2

Čl. 57 odst. 4

Článek 60

Článek 58

Čl. 59 a článek 60

Článek 59

Článek 62

Článek 60

Článek 63

Článek 61

Článek 64

Článek 62

Článek 3

Článek 63

—

Článek 64

—

Článek 65

Čl. 65 odst. 1 a 2
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Toto nařízení

—

Čl. 65 odst. 3

Článek 66

Článek 66

Článek 67

Článek 67

Článek 68

Článek 68

Článek 69

Článek 69

Článek 70

Článek 70

Článek 71

Článek 71

Článek 72

Článek 72

—

Článek 73

Článek 73

Článek 79

Čl. 74 odst. 1

Čl. 75 první pododstavec písm. a), b) a c) a čl. 76 odst. 1
písm. a)

Čl. 74 odst. 2

Článek 77

—

Článek 78

—

Článek 80

Článek 75

—

Článek 76

Článek 81

Příloha I

Čl. 76 odst. 1 písm. a)

Příloha II

Čl. 75 písm. a)

Příloha III

Čl. 75 písm. b)

Příloha IV

Čl. 75 písm. c)

Příloha V

Příloha I a příloha II

Příloha VI

Příloha II

—

Příloha III
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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1216/2012
ze dne 12. prosince 2012,
kterým se při příležitosti přistoupení Chorvatska k Evropské unii zavádějí zvláštní dočasná opatření
pro nábor úředníků a dočasných zaměstnanců Unie
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na článek 336 této smlouvy,
s ohledem na návrh Evropské komise předložený po konzultaci
Výboru pro služební řád,
po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parla
mentům,
s ohledem na stanovisko Soudního dvora (1),
s ohledem na stanovisko Účetního dvora

(2),

v souladu s řádným legislativním postupem (3),
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

(3)

Při příležitosti přistoupení Chorvatska k Evropské unii
dne 1. července 2013 by měla být přijata zvláštní
dočasná opatření, která se odchylují od služebního řádu
úředníků Evropské unie (dále jen „služební řád“) a od
pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie,
stanoveného v nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO)
č. 259/68 (4).
Vzhledem k velikosti Chorvatska a počtu potenciálně
dotčených osob by měla tato dočasná opatření zůstat
v platnosti po dostatečnou dobu. Přiměřeným
přechodným obdobím se jeví doba do 30. června 2018.
Vzhledem k potřebě přistoupit k plánovanému přijímání
zaměstnanců co nejdříve po přistoupení by toto nařízení
mělo být přijato před skutečným dnem přistoupení,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Přijímání úředníků
1.
Bez ohledu na čl. 4 druhý a třetí pododstavec, čl. 7 odst.
1, článek 27 a čl. 29 odst. 1 písm. a) a b) služebního řádu
mohou být od skutečného dne přistoupení Chorvatska až do
30. června 2018 jmenováni na volná místa úředníků chorvatští
státní příslušníci, a to do maximálního počtu míst stanoveného
k tomuto účelu a s přihlédnutím k rozpočtovým hlediskům.
2.
Tito úředníci jsou jmenováni od skutečného dne přistou
pení a s výjimkou vyšších vedoucích pracovníků (generální ředi
telé nebo úředníci na rovnocenných místech v platových třídách
AD 16 nebo AD 15 a ředitelé nebo úředníci na rovnocenných
místech v platových třídách AD 15 nebo AD 14) po výběro
vých řízeních na základě kvalifikačních předpokladů, nebo
zkoušek, nebo na základě kvalifikačních předpokladů a zkoušek
organizovaných v souladu s přílohou III služebního řádu.
Článek 2
Přijímání ostatních zaměstnanců
1.
Výjimka podle čl. 1 odst. 1 se použije obdobně pro přijí
mání chorvatských státních příslušníků na pozice dočasných
zaměstnanců.
2.
Tito dočasní zaměstnanci jsou přijímáni od skutečného
dne přistoupení.
Článek 3
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

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

Ve Štrasburku dne 12. prosince 2012.

Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předseda

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS

(1) Stanovisko ze dne 12. listopadu 2012 (dosud nezveřejněné
v Úředním věstníku).
(2) Úř. věst. C 364, 23.11.2012, s. 1.
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2012 (dosud
nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne
12. prosince 2012.
(4) Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.
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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1217/2012
ze dne 12. prosince 2012
o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na článek 207 této smlouvy,

(4)

Unie a Ruská federace také sjednaly protokol o technic
kých modalitách podle dohody (3) (dále jen „protokol“).

(5)

Dne 14. prosince 2011 přijala Rada rozhodnutí
2012/105/EU (4), kterým schvaluje podpis dohody
a protokolu a jejich prozatímní provádění ode dne
přistoupení Ruské federace k WTO. Dohoda a protokol
byly podepsány dne 16. prosince 2011. Ruská federace
přistoupila k WTO dne 22. srpna 2012.

(6)

V souladu s podmínkami dohody má Unie spravovat
podíl jí přidělených celních kvót podle svých vnitřních
postupů. Rozhodnutí 2012/105/EU stanoví, že Komise
přijme podrobná pravidla ohledně metody udělování
povolení v rámci kvóty podle protokolu, jakož i veškerá
další ustanovení nezbytná pro správu množství v rámci
celních kvót vymezených pro vývoz do Unie prováděnou
Unií. Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 498/2012 (5)
stanoví nezbytná prozatímní prováděcí pravidla, aby se
umožnila plně funkční správa ze strany Unie, pokud jde
o její podíl na celních kvótách, v okamžiku přistoupení
Ruské federace k WTO. Uvedené nařízení se použije do
dne, kdy dohoda a protokol budou uzavřeny a vstoupí
v platnost.

(7)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení
dohody a protokolu po jejich vstupu v platnost by
měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto
pravomoci by měly být vykonávány v souladu s naří
zením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011
ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla
a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (6).

(8)

Aby se zajistila právní jistota a právní kontinuita pro
hospodářské subjekty, měly by nové prováděcí akty,
které mají být přijaty podle tohoto nařízení, zachovat
právní účinky přechodných opatření již přijatých
v rámci prováděcího nařízení (EU) č. 498/2012. Uvedená
přechodná opatření by pak měla být posuzována, jako by
byla přijata na základě příslušných ustanovení uvedených
nových prováděcích aktů,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parla
mentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

(3)

S ohledem na hospodářský význam dovozu surového
dřeva pro Unii a význam, který má pro Unii Ruská fede
race jako dodavatel surového dřeva, Komise s Ruskou
federací sjednala, že Ruská federace sníží nebo zruší
vývozní cla na surové dřevo.

Tyto závazky, které se přistoupením Ruské federace ke
Světové obchodní organizaci (WTO) staly součástí Listiny
koncesí a závazků pro oblast zboží Ruské federace
u WTO, zahrnují i celní kvóty na vývoz určitých druhů
dřeva jehličnanů, jejichž část byla vymezena pro vývoz
do Unie.

V souvislosti s jednáními o přistoupení Ruské federace
k WTO sjednala Komise jménem Unie Dohodu ve formě
výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ruskou federací
o správě celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace
do Evropské unie (2) (dále jen „dohoda“).

(1) Postoj Evropského parlamentu ze dne 21. listopadu 2012 (dosud
nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne
3. prosince 2012.
(2) Úř. věst. L 57, 29.2.2012, s. 3.

(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

Úř.
Úř.
Úř.
Úř.

věst.
věst.
věst.
věst.

L
L
L
L

57, 29.2.2012, s. 5.
57, 29.2.2012, s. 1.
152, 13.6.2012, s. 28.
55, 28.2.2011, s. 13.
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Článek 2

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
1.
Za účelem provádění Dohody mezi Evropskou unií
a Ruskou federací o správě celních kvót na vývoz dřeva
z Ruské federace do Unie a protokolu o technických modalitách
podle uvedené dohody přijme Komise prováděcí akty, kterými
stanoví podrobná pravidla ohledně metody udělování povolení
v rámci kvóty podle čl. 5 odst. 2 protokolu a veškerá další
ustanovení nezbytná pro správu množství v rámci celních
kvót vymezených pro vývoz do Unie prováděnou Unií. Tyto
prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 2
odst. 2.
2.
Prováděcí akty uvedené v odstavci 1 zachovají právní
účinky přechodných opatření přijatých podle prováděcího naří
zení (EU) č. 498/2012.

1.
Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 5 rozhod
nutí 2012/105/EU. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení
(EU) č. 182/2011. Výbor může zkoumat všechny otázky týkající
se provádění dohody a protokolu, které mu předloží Komise,
nebo požádá-li o to členský stát.

2.
Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5
nařízení (EU) č. 182/2011.

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

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Ve Štrasburku dne 12. prosince 2012.

Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předseda

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS
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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1218/2012
ze dne 12. prosince 2012
o provádění dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazílií podle článku XXVIII
Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, pokud jde o změnu koncesí u zpracovaného
drůbežího masa stanovených v seznamu EU, který je připojený ke GATT 1994, a dohody ve formě
výměny dopisů mezi Evropskou unií a Thajskem podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech
a obchodu (GATT) 1994, pokud jde o změnu koncesí u zpracovaného drůbežího masa stanovených
v seznamu EU, který je připojený ke GATT 1994, a o změně a doplnění přílohy I nařízení Rady
(EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

(3)

Dohody se sjednávaly na základě kódů kombinované
nomenklatury platných v dané době.

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,

(4)

V posledním znění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87,
jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU)
č. 1006/2011 (4), byly celní podpoložky 16 023 940
a 16 023 980 spojeny do nové celní podpoložky
16 023 985. Příloha tohoto nařízení zohledňuje novou
situaci.

(5)

Všeobecné celní sazby pro celní položky, jež byly před
mětem jednání, jsou momentálně pod úrovní nových
smluvních celních sazeb, které jsou výsledkem změn
koncesí v souladu s článkem XXVIII GATT 1994. Podle
nařízení (EHS) č. 2658/87 se však všeobecné celní sazby
používají, jsou-li nižší než smluvní celní sazby.

(6)

Všeobecná celní sazba stanovená ve společném celním
sazebníku by proto měla být zvýšena na úroveň smluvní
celní sazby.

(7)

Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 by proto měla být
odpovídajícím způsobem změněna a doplněna,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parla
mentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2) stanoví nomenklaturu
zboží (dále jen „kombinovaná nomenklatura“) a smluvní
celní sazby společného celního sazebníku.

Rozhodnutím 2012/792/EU ze dne 6. prosince 2012
o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evrop
skou unií a Brazílií podle článku XXVIII Všeobecné
dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, pokud jde
o změnu koncesí u zpracovaného drůbežího masa stano
vených v seznamu EU, který je připojený ke GATT 1994,
a dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií
a Thajskem podle článku XXVIII Všeobecné dohody
o clech a obchodu (GATT) 1994, pokud jde o změnu
koncesí u zpracovaného drůbežího masa stanovených
v seznamu EU, který je připojený ke GATT 1994 (3)
(dále jen „dohody“) schválila Rada dohody jménem
Unie s cílem uzavřít jednání zahájená v souladu s článkem
XXVIII GATT 1994.

(1) Postoj Evropského parlamentu ze dne 21. listopadu 2012 (dosud
nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne
12. prosince 2012.
(2) Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
(3) Viz strana 47 v tomto čísle Úředního věstníku.

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Příloha I část druhá (Celní sazebník) nařízení (EHS) č. 2658/87
se mění podle cel uvedených v příloze tohoto nařízení.

Všeobecné celní sazby jsou stanoveny na úroveň smluvních
celních sazeb.
(4) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1006/2011 ze dne 27. září 2011,
kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní
a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst.
L 282, 28.10.2011, s. 1).
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Článek 2

Článek 3

V příloze 7 v části třetí oddílu III („Celní kvóty WTO, jež mají
být otevřeny příslušnými orgány Evropské unie“) přílohy I naří
zení (EHS) č. 2658/87 se mění celní kvóty a doplňují objemy
a cla uvedené v příloze tohoto nařízení.

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne vstupu dohod v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Ve Štrasburku dne 12. prosince 2012.

Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předseda

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS

L 351/38

CS

Úřední věstník Evropské unie

20.12.2012

PŘÍLOHA
Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační
a rozsah koncesí se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN platných ke dni přijetí tohoto nařízení.
Část druhá
Celní sazebník
Kód KN

Popis

Celní sazba (všeobecná a smluvní)

1602 32 11

Zpracované kuřecí maso, tepelně neupravené, obsahující
57 % hmotnostních nebo více drůbežího masa nebo
drobů

2 765 EUR/t

1602 32 30

Zpracované kuřecí maso, obsahující 25 % hmotnostních
nebo více, avšak méně než 57 % hmotnostních drůbe
žího masa nebo drobů

2 765 EUR/t

1602 32 90

Zpracované kuřecí maso, obsahující méně než 25 %
hmotnostních drůbežího masa nebo drobů

2 765 EUR/t

1602 39 21

Zpracované kachní, husí nebo perliččí maso, tepelně
neupravené, obsahující 57 % hmotnostních nebo více
drůbežího masa nebo drobů

2 765 EUR/t

1602 39 29

Zpracované kachní, husí nebo perliččí maso, tepelně
upravené, obsahující 57 % hmotnostních nebo více
drůbežího masa nebo drobů

2 765 EUR/t

1602 39 85

Zpracované kachní, husí nebo perliččí maso, obsahující
méně než 57 % hmotnostních drůbežího masa nebo
drobů

2 765 EUR/t

Část třetí
Přílohy celního sazebníku
Kód KN

Popis

Celní sazba

1602 32 11

Zpracované kuřecí maso, tepelně neupravené, obsahující
57 % hmotnostních nebo více drůbežího masa nebo
drobů

Otevřít celní kvótu 16 140 tun, z níž se
15 800 tun přidělí Brazílii.
Sazba v rámci kvóty: 630 EUR/t

1602 32 30

Zpracované kuřecí maso obsahující 25 % hmotnostních
nebo více, avšak méně než 57 % hmotnostních drůbe
žího masa nebo drobů

Otevřít celní kvótu 79 705 tun, z níž se
62 905 tun přidělí Brazílii a 14 000 tun
Thajsku.
Sazba v rámci kvóty: 10,9 %

1602 32 90

Zpracované kuřecí maso obsahující méně než 25 %
hmotnostních drůbežího masa nebo drobů

Otevřít celní kvótu 2 865 tun, z níž se
295 tun přidělí Brazílii a 2 100 tun Thaj
sku.
Sazba v rámci kvóty: 10,9 %

1602 39 21

Zpracované kachní, husí nebo perliččí maso, tepelně
neupravené, obsahující 57 % hmotnostních nebo více
drůbežího masa nebo drobů

Otevřít celní kvótu 10 tun pro Thajsko.
Sazba v rámci kvóty: 630 EUR/t
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Popis

Celní sazba

1602 39 29

Zpracované kachní, husí nebo perliččí maso, tepelně
upravené, obsahující 57 % hmotnostních nebo více
drůbežího masa nebo drobů

Otevřít celní kvótu 13 720 tun, z níž se
13 500 tun přidělí Thajsku.
Sazba v rámci kvóty: 10,9 %

ex 1602 39 85

Zpracované kachní, husí nebo perliččí maso obsahující
25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 57 %
hmotnostních masa nebo drobů

Otevřít celní kvótu 748 tun, z níž se
600 tun přidělí Thajsku.
Sazba v rámci kvóty: 10,9 %

ex 1602 39 85

Zpracované kachní, husí nebo perliččí maso obsahující
méně než 25 % hmotnostních drůbežího masa nebo
drobů

Otevřít celní kvótu 725 tun, z níž se
600 tun přidělí Thajsku.
Sazba v rámci kvóty: 10,9 %

Pro všechny uvedené položky a kvóty platí přesný popis seznamu WTO pro EU.
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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1219/2012
ze dne 12. prosince 2012,
kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy
a třetími zeměmi
počet dvoustranných dohod o investicích. Smlouva
o fungování EU neobsahuje žádná výslovná přechodná
ustanovení pro takové dohody, které nyní přešly do
výlučné pravomoci Unie. Některé z těchto dohod
mohou navíc obsahovat ustanovení ovlivňující společná
pravidla pro pohyb kapitálu uvedená v části třetí hlavě IV
kapitole 4 Smlouvy o fungování EU.

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,
(5)

Ačkoliv dvoustranné dohody o investicích zůstanou pro
členské státy podle mezinárodního práva veřejného
závazné a budou postupně nahrazovány dohodami
Unie vztahujícími se ke stejné věci, podmínky pro pokra
čování jejich platnosti a jejich vztah k politice Unie týka
jící se investic vyžadují vhodné řízení. Uvedený vztah se
bude dále vyvíjet, jak bude Unie vykonávat své pravo
moci.

(6)

V zájmu investorů z Unie a jejich investic ve třetích
zemích a v zájmu členských států, ve kterých působí
zahraniční investoři a investice, by měly být zachovány
v platnosti dvoustranné dohody o investicích, které
stanoví a zaručují podmínky investic, a měly by být
postupně nahrazeny dohodami o investicích Unie, posky
tujícími vysoký standard ochrany investic.

(7)

Toto nařízení by se mělo zabývat statusem dvoustran
ných dohod o investicích členských států, které byly
podepsány před 1. prosincem 2009, podle práva Unie.
Tyto dohody mohou v souladu s tímto nařízením být
zachovány v platnosti nebo vstoupit v platnost.

Část třetí hlava IV kapitola 4 Smlouvy o fungování EU
navíc stanoví společná pravidla pro pohyb kapitálu mezi
členskými státy a třetími zeměmi, včetně pohybu kapitálu
zahrnujícího investice. Tato pravidla mohou být ovliv
něna mezinárodními dohodami týkajícími se zahranič
ních investic, které členské státy uzavřely.

(8)

Toto nařízení by mělo rovněž stanovit podmínky, za
nichž jsou členské státy oprávněny uzavřít nebo zachovat
v platnosti dvoustranné dohody o investicích podepsané
v době mezi 1. prosincem 2009 a 9. lednem 2013.

Tímto nařízením není dotčeno rozdělení pravomocí mezi
Unií a jejími členskými státy v souladu se Smlouvou
o fungování EU.

(9)

Toto nařízení by mělo dále stanovit podmínky, za nichž
jsou členské státy oprávněny změnit nebo uzavřít dvou
stranné dohody o investicích se třetími zeměmi po
9. lednu 2013.

(10)

Zachování platnosti dvoustranných dohod o investicích
se třetími zeměmi členskými státy podle tohoto nařízení
nebo udělení povolení k zahájení jednání nebo uzavření
takových dohod by nemělo bránit jednání o dohodách
o investicích ze strany Unie nebo jejich uzavření.

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parla
mentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

(3)

(4)

Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost patří přímé
zahraniční investice mezi záležitosti spadající pod
společnou obchodní politiku. V souladu s čl. 3 odst. 1
písm. e) Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen
„Smlouva o fungování EU“) má Evropská unie výlučnou
pravomoc v oblasti společné obchodní politiky. Na
základě toho smí pouze Unie vytvářet a přijímat právně
závazné akty v uvedené oblasti. V souladu s čl. 2 odst. 1
Smlouvy o fungování EU tak mohou členské státy samy
činit pouze tehdy, jsou-li k tomu Unií zmocněny.

V době, kdy vstoupila Lisabonská smlouva v platnost,
měly členské státy se třetími zeměmi uzavřen značný

(1) Postoj Evropského parlamentu ze dne 10. května 2011 (dosud
nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Rady v prvním čtení
ze dne 4. října 2012 (Úř. věst C 352 E, 16.11.2012, s. 23). Postoj
Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2012 (dosud nezveřej
něný v Úředním věstníku).
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(11)

Po členských státech se požaduje, aby přijaly nezbytná
opatření k odstranění případných nesrovnalostí s právem
Unie ve dvoustranných dohodách o investicích uzavře
ných mezi nimi a třetími zeměmi. Prováděním tohoto
nařízení není dotčeno použití článku 258 Smlouvy
o fungování EU, pokud jde o nesplnění povinností člen
ských států vyplývajících z práva Unie.

(12)

Povolení měnit nebo uzavírat dvoustranné dohody
o investicích podle tohoto nařízení by zejména mělo
členským státům umožnit řešení jakýchkoli nesrovnalostí
mezi jejich dvoustrannými dohodami o investicích
a právem Unie, pokud se jedná o jiné nesrovnalosti
než vyplývající z rozdělení pravomocí mezi Unii a členské
státy, které řeší toto nařízení.

L 351/41

(18)

Tyto pravomoci by měly být svěřeny Komisi, protože
postupy stanovené v článcích 9, 11 a 12 opravňují
členské státy k činnosti v oblastech výlučné pravomoci
Unie a rozhodnutí o nich musí být přijímána na úrovni
Unie.

(19)

Při přijímání povolení podle článků 9, 11 a 12 by se měl
použít poradní postup, jelikož tato povolení mají být
udělována na základě jasně definovaných kritérií stano
vených tímto nařízením,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
(13)

Komise by měla předložit Evropskému parlamentu
a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení. Tato
zpráva by měla, kromě jiného, přezkoumat, zda je
zapotřebí i nadále uplatňovat kapitolu III. Pokud by
zpráva doporučila pozastavit uplatňování ustanovení
kapitoly III nebo pokud by navrhovala tato ustanovení
pozměnit, je možno k ní připojit případně legislativní
návrh.

KAPITOLA I
OBLAST PŮSOBNOSTI

Článek 1
Předmět a oblast působnosti

(14)

Evropský parlament, Rada a Komise by měly zajistit, aby
bylo se všemi informacemi, které jsou označené jako
důvěrné, zacházeno v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května
2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského
parlamentu, Rady a Komise (1).

(15)

Toto nařízení by se nemělo vztahovat na dohody o inves
ticích mezi členskými státy.

(16)

Je nezbytné stanovit určitou úpravu k zajištění toho, aby
dvoustranné dohody o investicích, které byly podle
tohoto nařízení zachovány v platnosti, zůstaly funkční,
včetně ustanovení týkajících se řešení sporů, a zároveň
respektovaly výlučnou pravomoc Unie.

1.
Aniž je dotčeno rozdělení pravomocí stanovené Smlouvou
o fungování EU, upravuje toto nařízení status dvoustranných
dohod o investicích členských států podle práva Unie a stanoví
podmínky a postupy, podle nichž jsou členské státy oprávněny
měnit nebo uzavírat dvoustranné dohody o investicích.

2.
Pro účely tohoto nařízení se „dvoustrannou dohodou
o investicích“ rozumí jakákoliv dohoda se třetí zemí, která obsa
huje ustanovení o ochraně investic. Toto nařízení se vztahuje
pouze na ta ustanovení dvoustranných dohod o investicích,
která se týkají ochrany investic.

KAPITOLA II
ZACHOVÁNÍ

STÁVAJÍCÍCH DVOUSTRANNÝCH
O INVESTICÍCH V PLATNOSTI

DOHOD

Článek 2
(17)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení
tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí
pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se
stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské
státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích
pravomocí (2).

(1) Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.
(2) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

Oznámení Komisi
Do 8. února 2013 nebo do 30 dnů nebo od jejich přistoupení
k Unii oznámí členské státy Komisi veškeré dvoustranné
dohody o investicích se třetími zeměmi podepsané před
1. prosincem 2009 nebo přede dnem jejich přistoupení, podle
toho, co nastalo později, které si buď přejí zachovat v platnosti,
nebo u kterých chtějí získat povolení ke vstupu v platnost podle
této kapitoly. Součástí oznámení je kopie uvedených dvoustran
ných dohod o investicích. Členské státy rovněž Komisi infor
mují o veškerých následných změnách statusu těchto dohod.
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Článek 3
Zachování v platnosti
Aniž jsou dotčeny jiné povinnosti členských států podle práva
Unie, dvoustranné dohody o investicích oznámené podle článku
2 tohoto nařízení mohou být zachovány v platnosti nebo
mohou vstoupit v platnost, v souladu se Smlouvou o fungování
EU a tímto nařízením, a to až do doby, než vstoupí v platnost
dvoustranná dohoda o investicích mezi Unií a stejnou třetí
zemí.

20.12.2012

dotčený členský stát přijmout pro odstranění překážek uvede
ných v odstavci 2.

KAPITOLA III
POVOLENÍ

MĚNIT NEBO UZAVÍRAT DVOUSTRANNÉ
DOHODY O INVESTICÍCH

Článek 7
Povolení změnit nebo uzavřít dvoustrannou dohodu
o investicích

Článek 4
Zveřejnění
1.
Každých dvanáct měsíců Komise zveřejní v Úředním věst
níku Evropské unie seznam dvoustranných dohod o investicích
oznámených podle článku 2, čl. 11 odst. 6 nebo čl. 12 odst. 6.

S výhradou podmínek stanovených v článcích 8 až 11 je
členský stát oprávněn zahájit jednání se třetí zemí o změně
již existující dvoustranné dohody o investicích nebo uzavřít
dohodu novou.

Článek 8
2.
První zveřejnění seznamu dvoustranných dohod o investi
cích uvedeného v odstavci 1 tohoto článku proběhne nejpozději
tři měsíce po uplynutí lhůty pro oznámení učiněná podle
článku 2.

Článek 5
Posouzení
S ohledem na postupné nahrazení dvoustranných dohod
o investicích oznámených podle článku 2 může Komise tyto
dohody posoudit tak, že vyhodnotí, zda některá ustanovení
těchto dohod nepředstavují závažnou překážku pro jednání
Unie o dvoustranných dohodách o investicích se třetími
zeměmi nebo pro jejich uzavření.

Oznámení Komisi
1.
Pokud členský stát hodlá zahájit jednání se třetí zemí,
jejichž cílem je změnit nebo uzavřít dvoustrannou dohodu
o investicích, oznámí svůj záměr písemně Komisi.

2.
Oznámení uvedené v odstavci 1 obsahuje příslušnou
dokumentaci a jsou v něm uvedena ustanovení, která mají být
předmětem jednání, cíle jednání a veškeré ostatní důležité infor
mace.

3.
Oznámení uvedené v odstavci 1 se předá nejpozději pět
měsíců před plánovaným zahájením formálních jednání.

Povinnost spolupráce

4.
Pokud nejsou informace předané členským státem pro
účely povolení k zahájení formálních jednání v souladu
s článkem 9 postačující, může si Komise vyžádat dodatečné
informace.

1.
S ohledem na postupné nahrazení dvoustranných dohod
o investicích oznámených podle článku 2 přijmou členské státy
jakákoli vhodná opatření pro zajištění toho, aby ustanovení
těchto dohod nepředstavovala závažnou překážku pro jednání
Unie o dvoustranných dohodách o investicích se třetími
zeměmi nebo pro jejich uzavření.

5.
Komise poskytne oznámení uvedené v odstavci 1 tohoto
článku a na požádání i jeho doprovodnou dokumentaci
ostatním členským státům, s výhradou požadavků na zachování
důvěrnosti stanovených v článku 14.

Článek 6

2.
Pokud s ohledem na postupné nahrazení dvoustranných
dohod o investicích oznámených podle článku 2 Komise shledá,
že některá ustanovení takové dohody představují závažnou
překážku pro jednání Unie o dvoustranných dohodách o inves
ticích se třetími zeměmi nebo pro jejich uzavření, Komise
a dotčený členský stát urychleně zahájí konzultace a spolupracují
s cílem nalézt odpovídající kroky k vyřešení této otázky. Tyto
konzultace trvají nejdéle 90 dní.

3.
Aniž je dotčen odstavec 1, může Komise do 60 dnů od
ukončení konzultací určit vhodná opatření, která by měl

Článek 9
Povolení k zahájení formálních jednání
1.
Komise udělí členskému státu povolení k zahájení formál
ních jednání s třetí zemí o změně nebo uzavření dvoustranné
dohody o investicích, pokud nedospěje k závěru, že by zahájení
takových jednání:

a) bylo v rozporu s právem Unie v rozsahu větším, než před
stavují nesrovnalosti vyplývající z rozdělení pravomocí mezi
Unií a jejími členskými státy;
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b) bylo zbytečné, protože Komise podle čl. 218 odst. 3
Smlouvy o fungování EU podala doporučení k zahájení
jednání s dotčenou třetí zemí nebo se k podání takového
doporučení rozhodla;

c) nebylo v souladu se zásadami a cíli Unie pro vnější činnost
vypracovanými v souladu s obecnými ustanoveními stanove
nými v hlavě V kapitole 1 Smlouvy o Evropské unii nebo

d) představovalo závažnou překážku pro jednání Unie o dvou
stranných dohodách o investicích se třetími zeměmi nebo
pro jejich uzavření.

2.
V rámci povolení uvedeného v odstavci 1 může Komise
požadovat, aby členský stát do uvedených jednání a budoucí
dvoustranné dohody o investicích zahrnul nebo z nich naopak
vyloučil některá ustanovení, je-li to nezbytné k zajištění souladu
s investiční politikou Unie nebo slučitelnosti s právem Unie.

3.
Povolení podle odstavce 1 tohoto článku se uděluje
poradním postupem podle čl. 16 odst. 2. Komise přijme své
rozhodnutí do 90 dnů od obdržení oznámení uvedeného
v článku 8. Pokud jsou k přijetí rozhodnutí potřebné dodatečné
informace, lhůta 90 dnů započne ode dne obdržení těchto
dodatečných informací.

4.
Komise informuje Evropský parlament a Radu o rozhod
nutích přijatých podle odstavce 3.
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nevztahuje se na ně oznamovací povinnost stanovená v článku
2 nebo v článku 12.

3.
Po oznámení Komise posoudí, zda je sjednaná dvou
stranná dohoda o investicích v rozporu s požadavky čl. 9
odst. 1 a 2.

4.
Pokud Komise dospěje k názoru, že jednání vyústila
v dvoustrannou dohodu o investicích, která není v rozporu
s požadavky čl. 9 odst. 1 a 2, udělí členskému státu povolení
podepsat a uzavřít takovou dohodu. Články 3, 5 a 6 se na
takové dohody použijí, jako kdyby byly oznámeny podle
článku 2.

5.
Rozhodnutí podle odstavce 4 tohoto článku se přijímají
poradním postupem podle čl. 16 odst. 2. Komise přijme své
rozhodnutí do 90 dnů od obdržení oznámení uvedeného
v odstavcích 1 a 2 tohoto článku. Jsou-li k přijetí rozhodnutí
potřebné dodatečné informace, lhůta 90 dnů započne ode dne
obdržení těchto dodatečných informací.

6.
Pokud Komise udělí povolení podle odstavce 4, oznámí
dotčený členský stát Komisi uzavření dvoustranné dohody
o investicích a její vstup v platnost, jakož i veškeré následné
změny statusu uvedené dohody.

7.
Komise informuje Evropský parlament a Radu o rozhod
nutích přijatých podle odstavce 4.

5.
Pokud Komise povolení podle odstavce 1 neudělí, infor
muje o tom dotčený členský stát a uvede důvody.
8.
Pokud Komise povolení podle odstavce 4 neudělí, infor
muje o tom dotčený členský stát a uvede důvody.
Článek 10
Účast Komise na jednáních
Komise je informována o pokroku a výsledcích jednání
o změně nebo uzavření dvoustranné dohody o investicích
během různých fází jednání a může požadovat účast na jedná
ních mezi členským státem a třetí zemí týkajících se investic.

Článek 11
Povolení

podepsat

a uzavřít dvoustrannou
o investicích

dohodu

1.
Před podpisem dvoustranné dohody o investicích oznámí
dotčený členský stát Komisi výsledky jednání a poskytne jí
znění této dohody.

2.
Tento článek se rovněž použije na dvoustranné dohody
o investicích, které byly sjednány před 9. lednem 2013, ale

KAPITOLA IV
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 12
Dohody podepsané členskými státy mezi 1. prosincem
2009 a 9. lednem 2013
1.
Pokud členský stát podepsal v době mezi 1. prosincem
2009 a 9. lednem 2013 dvoustrannou dohodu o investicích,
oznámí tento členský stát do 8. únor 2013 Komisi takovou
dohodu, kterou si přeje zachovat v platnosti nebo pro niž
chce získat povolení ke vstupu v platnost. Součástí oznámení
je kopie takové dohody.

2.
Po oznámení Komise posoudí, zda je dvoustranná dohoda
o investicích oznámená podle odstavce 1 tohoto článku
v rozporu s požadavky čl. 9 odst. 1 a 2.
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3.
Shledá-li Komise, že dvoustranná dohoda o investicích
oznámená podle odstavce 1 tohoto článku není v rozporu
s požadavky čl. 9 odst. 1 a 2, povolí zachování této dohody
v platnosti nebo její vstup v platnost podle práva Unie.

4.
Komise přijme rozhodnutí uvedené v odstavci 3 tohoto
článku do 180 dnů od přijetí oznámení uvedeného v odstavci 1
tohoto článku. Jsou-li k přijetí rozhodnutí potřebné dodatečné
informace, lhůta 180 dnů započne ode dne obdržení těchto
dodatečných informací. Rozhodnutí podle odstavce 3 tohoto
článku se přijímají poradním postupem podle čl. 16 odst. 2.

5.
Pokud není dvoustranná dohoda o investicích povolena
podle odstavce 3, členský stát neučiní žádné další kroky k jejímu
uzavření a odvolá nebo zruší všechny kroky, které již byly
podniknuty.

6.
Pokud Komise udělí povolení v souladu s odstavcem 3
tohoto článku, oznámí dotčený členský stát Komisi vstup dvou
stranné dohody o investicích v platnost a veškeré následné
změny jejího statusu. Články 3, 5 a 6 se na takovou dohodu
použijí, jako kdyby byla oznámena podle článku 2.
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informuje Komisi o všech žádostech o řešení sporu poda
ných v souvislosti s dvoustrannou dohodou o investicích,
jakmile se o takové žádosti členský stát dozví. Členský stát
a Komise plně spolupracují a přijímají všechna nezbytná
opatření k zajištění účinné obrany, což může případně
znamenat účast Komise na příslušných postupech;

c) požádá Komisi o souhlas před tím, než uvede v činnost
jakékoli příslušné mechanismy pro řešení sporů se třetí
zemí obsažené v této dvoustranné dohodě o investicích,
a na žádost Komise takové mechanismy uvede v činnost.
Mezi tyto mechanismy patří konzultace s druhou stranou
dvoustranné dohody o investicích a řešení sporu, pokud je
v této dohodě stanoveno. Členský stát a Komise plně spolu
pracují při provádění postupů v rámci příslušných mecha
nismů, což může případně znamenat účast Komise na
příslušných postupech.

Článek 14
Důvěrnost
Členské státy mohou při svých oznámeních Komisi ohledně
jednání a jejich výsledků podle článků 8 a 11 sdělit, zda mají
být některé poskytnuté informace považovány za důvěrné a zda
mohou být předány dalším členským státům.

7.
Komise informuje Evropský parlament a Radu o rozhod
nutích přijatých podle odstavce 3.
Článek 15
8.
Pokud Komise povolení podle odstavce 3 neudělí, infor
muje o tom dotčený členský stát a uvede důvody.

Přezkum
1.
Do 10. ledna 2020 předloží Komise Evropskému parla
mentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení.

Článek 13
Postup členských států, pokud jde o dvoustranné dohody
o investicích se třetími zeměmi
Pokud jde o dvoustranné dohody o investicích spadající do
oblasti působnosti tohoto nařízení, dotčený členský stát:

a) informuje Komisi bez zbytečného prodlení o veškerých
schůzkách, které proběhnou na základě ustanovení této
dohody. Komisi se poskytne pořad jednání a veškeré důležité
informace, které jí umožní porozumět tématům, jež mají být
na těchto schůzkách projednána. Komise si může vyžádat od
dotčeného členského státu další informace. Pokud má být
projednávána záležitost, která by mohla ovlivnit provádění
politik Unie týkajících se investic, zejména společné
obchodní politiky, může Komise požadovat, aby dotčený
členský stát zaujal určitý postoj;

b) informuje Komisi bez zbytečného prodlení o veškerých vůči
němu vznesených námitkách, že některé opatření není
v souladu s touto dohodou. Členský stát rovněž okamžitě

2.
Zpráva zahrnuje přehled žádostí o povolení a udělených
povolení podle kapitoly III a posouzení potřeby dalšího uplat
ňování zmíněné kapitoly.

3.
Pokud zpráva doporučí pozastavit používání kapitoly III
nebo pozměnit její ustanovení, připojí se k ní odpovídající
legislativní návrh.

Článek 16
Postup projednávání ve výboru
1.
Komisi je nápomocen Výbor pro dohody o investicích.
Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.
Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4
nařízení (EU) č. 182/2011.
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Článek 17
Vstup v platnost
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.

Ve Štrasburku dne 12. prosince 2012.

Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předseda

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS
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PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

Skutečnost, že toto nařízení, včetně 17., 18. a 19. bodu odůvodnění, stanoví použití postupů uvedených
v nařízení (EU) č. 182/2011, nepředstavuje precedent pro budoucí nařízení umožňující Unii zmocnit
členské státy podle čl. 2 odst. 1 SFEU k vytváření a přijímání právně závazných aktů v oblastech,
v nichž má Unie výlučnou pravomoc. V tomto nařízení nebude použití poradního postupu na rozdíl od
přezkumného postupu považováno za stanovení precedentu pro budoucí nařízení stanovující rámec pro
společnou obchodní politiku.
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II
(Nelegislativní akty)

MEZINÁRODNÍ DOHODY
ROZHODNUTÍ RADY
ze dne 6. prosince 2012
o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazílií podle článku XXVIII
Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, pokud jde o změnu koncesí u zpracovaného
drůbežího masa stanovených v seznamu EU, který je připojený ke GATT 1994, a dohody ve formě
výměny dopisů mezi Evropskou unií a Thajskem podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech
a obchodu (GATT) 1994, pokud jde o změnu koncesí u zpracovaného drůbežího masa stanovených
v seznamu EU, který je připojený ke GATT 1994
(2012/792/EU)
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst.
6 písm. a) bod v) této Smlouvy,
s ohledem na návrh Evropské komise,
s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dne 25. května 2009 Rada zmocnila Komisi k zahájení
jednání podle článku XXVIII GATT 1994 s cílem nového
sjednání koncesí u celních položek pro drůbeží maso
podle kapitoly 16 kombinované nomenklatury podle
článku 1 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne
23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře
a o společném celním sazebníku (1) („KN“).

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazílií
podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu
(GATT) 1994, pokud jde o změnu koncesí u zpracovaného
drůbežího masa stanovených v seznamu EU, který je připojený
ke GATT 1994, a dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evrop
skou unií a Thajskem podle článku XXVIII Všeobecné dohody
o clech a obchodu (GATT) 1994, pokud jde o změnu koncesí
u zpracovaného drůbežího masa stanovených v seznamu EU,
který je připojený ke GATT 1994, se schvalují jménem Unie.
Znění dohod se připojuje k tomuto rozhodnutí.
Článek 2
Předseda Rady provede jménem Unie oznámení uvedená
v dohodách.
Článek 3

(2)

Výsledkem těchto jednání jsou dohody ve formě výměny
dopisů parafované s Thajskem dne 22. listopadu 2011
a s Brazílií dne 7. prosince 2011 a (dále jen „dohody“).

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po přijetí.

(3)

V souladu s rozhodnutím Rady 2012/231/EU ze dne
23. dubna 2012 (2) byly dohody podepsány jménem
Unie dne 26. června 2012 s Brazílií a dne 18. června
2012 s Thajskem.

V Bruselu dne 6. prosince 2012.

(4)

Dohody by měly být schváleny,

(1) Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) L 117, 1.5.2012, s. 1.

Za Radu
předsedkyně
S. CHARALAMBOUS
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DOHODA
ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazílií podle článku XXVIII Všeobecné dohody
o clech a obchodu (GATT) 1994, pokud jde o změnu koncesí u zpracovaného drůbežího masa
stanovených v seznamu EU, který je připojený ke GATT 1994
A. Dopis Evropské unie
Ženeva 26. června 2012
Vážený pane,
na základě jednání v souladu s článkem XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, pokud
jde o změnu koncesí EU u zpracovaného drůbežího masa, mám tu čest navrhnout následující:
1. Evropská unie do svého seznamu začlení tyto změny:
Vázaná celní sazba pro podpoložky 1602 3211, 1602 3230 a 1602 3290 činí 2 765 EUR/t.
Pro podpoložku 1602 3211 se otevírá celní kvóta 16 140 tun, z čehož se 15 800 tun přiděluje Brazílii.
Sazba v rámci kvóty činí 630 EUR/t.
Pro podpoložku 1602 3230 se otevírá celní kvóta 79 705 tun, z čehož se 62 905 tun přiděluje Brazílii.
Sazba v rámci kvóty činí 10,9 %.
Pro podpoložku 1602 3290 se otevírá celní kvóta 2 865 tun, z čehož se 295 tun přiděluje Brazílii. Sazba
v rámci kvóty činí 10,9 %.
2. Dovozy podle celních kvót uvedených v odstavci 1 se uskuteční na základě osvědčení o původu
vydaného nediskriminačním způsobem příslušnými orgány v Brazílii.
3. Na žádost kterékoli strany se mohou kdykoli uskutečnit konzultace týkající se jakékoli z uvedených
záležitostí.
Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil souhlas Vaší vlády s obsahem tohoto dopisu. V takovém případě
bude tento dopis společně s Vaším potvrzením tvořit dohodu ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií
a Brazílií.
Evropská unie a Brazílie si vzájemně oznámí dokončení svých vnitřních postupů nezbytných pro vstup
dohody v platnost. Tato dohoda vstupuje v platnost 14. (čtrnáctým) dnem po dni posledního oznámení.
Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.
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Съставено в Женева на
Hecho en Ginebra, el
V Ženevě dne
Udfærdiget i Geneve, den
Geschehen zu Genf am
Genf,
Έγινε στη Γενεύη, στις
Done at Geneva,
Fait à Genève, le
Fatto a Ginevra, addì
Ženēvā,
Priimta Ženevoje,
Kelt Genfben,
Magħmul f’Ġinevra,
Gedaan te Genève,
Sporządzono w Genewie dnia
Feito em Genebra,
Întocmit la Geneva, la
V Ženeve
V Ženevi,
Tehty Genevessä,
Utfärdat i Genève den
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Гια την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l’Union européenne
Per l’Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
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B. Dopis Brazílie
Ženeva 26. června 2012
Vážený pane,
mám tu čest potvrdit, že jsem dne 26. června 2012 obdržel Váš dopis tohoto znění:
„Na základě jednání v souladu s článkem XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994,
pokud jde o změnu koncesí EU u zpracovaného drůbežího masa, mám tu čest navrhnout následující:
1. Evropská unie do svého seznamu začlení tyto změny:
Vázaná celní sazba pro podpoložky 1602 3211, 1602 3230 a 1602 3290 činí 2 765 EUR/t.
Pro podpoložku 1602 3211 se otevírá celní kvóta 16 140 tun, z čehož se 15 800 tun přiděluje
Brazílii. Sazba v rámci kvóty činí 630 EUR/t.
Pro podpoložku 1602 3230 se otevírá celní kvóta 79 705 tun, z čehož se 62 905 tun přiděluje
Brazílii. Sazba v rámci kvóty činí 10,9 %.
Pro podpoložku 1602 3290 se otevírá celní kvóta 2 865 tun, z čehož se 295 tun přiděluje Brazílii.
Sazba v rámci kvóty činí 10,9 %.
2. Dovozy podle celních kvót uvedených v odstavci 1 se uskuteční na základě osvědčení o původu
vydaného nediskriminačním způsobem příslušnými orgány v Brazílii.
3. Na žádost kterékoli strany se mohou kdykoli uskutečnit konzultace týkající se jakékoli z uvedených
záležitostí.
Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil souhlas Vaší vlády s obsahem tohoto dopisu. V takovém
případě bude tento dopis společně s Vaším potvrzením tvořit dohodu ve formě výměny dopisů mezi
Evropskou unií a Brazílií.
Evropská unie a Brazílie si vzájemně oznámí dokončení svých vnitřních postupů nezbytných pro vstup
dohody v platnost. Tato dohoda vstupuje v platnost 14. (čtrnáctým) dnem po dni posledního ozná
mení.“
Mám tu čest Vám tímto vyjádřit souhlas své vlády s výše uvedeným dopisem.
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Feito em Genebra,
Съставено в Женева на
Hecho en Ginebra, el
V Ženevě dne
Udfærdiget i Geneve, den
Geschehen zu Genf am
Genf,
Έγινε στη Γενεύη, στις
Done at Geneva,
Fait à Genève, le
Fatto a Ginevra, addì
Ženēvā,
Priimta Ženevoje,
Kelt Genfben,
Magħmul f’Ġinevra,
Gedaan te Genève,
Sporządzono w Genewie dnia
Întocmit la Geneva, la
V Ženeve
V Ženevi,
Tehty Genevessä,
Utfärdat i Genève den
Pelo Brasil
За Бразилия
Por Brasil
Za Brazílii
For Brasilien
Für Brasilien
Brasiilia nimel
Για τη Βραζιλία
For Brazil
Pour le Brésil
Per il Brasile
Brazīlijas vārdā –
Brazilijos vardu
Brazília részéről
Għall-Brażil
Voor Brazilië
W imieniu Brazylii
Pentru Brazilia
Za Brazíliu
Za Brazilijo
Brasilian puolesta
För Brasilien
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PŘEKLAD

DOHODA
ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Thajskem podle článku XXVIII Všeobecné dohody
o clech a obchodu (GATT) 1994, pokud jde o změnu koncesí u zpracovaného drůbežího masa
stanovených v seznamu EU, který je připojený ke GATT 1994
A. Dopis Evropské unie
Brusel, 18. června 2012

Vážený pane,

na základě jednání v souladu s článkem XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, pokud
jde o změnu koncesí EU u zpracovaného drůbežího masa, mám tu čest navrhnout následující:

1. Evropská unie do svého seznamu začlení tyto změny:

Vázaná celní sazba pro podpoložky 1602 3230, 1602 3290 a položku 1602 39 činí 2 765 EUR/t.

Pro podpoložku 1602 3230 se otevírá celní kvóta 79 705 tun, z čehož se 14 000 tun přiděluje Thajsku.
Sazba v rámci kvóty činí 10,9 %.

Pro podpoložku 1602 3290 se otevírá celní kvóta 2 865 tun, z čehož se 2 100 tun přiděluje Thajsku.
Sazba v rámci kvóty činí 10,9 %.

Pro podpoložku 1602 3921 se otevírá celní kvóta 10 tun a přiděluje se Thajsku. Sazba v rámci kvóty
činí 630 EUR/t.

Pro podpoložku 1602 3929 se otevírá celní kvóta 13 720 tun, z čehož se 13 500 tun přiděluje Thajsku.
Sazba v rámci kvóty činí 10,9 %.

Pro podpoložku 1602 3940 se otevírá celní kvóta 748 tun, z čehož se 600 tun přiděluje Thajsku. Sazba
v rámci kvóty činí 10,9 %.

Pro podpoložku 1602 3980 se otevírá celní kvóta 725 tun, z čehož se 600 tun přiděluje Thajsku. Sazba
v rámci kvóty činí 10,9 %.

2. Dovozy podle celních kvót uvedených v odstavci 1 se uskuteční na základě osvědčení o původu
vydaného nediskriminačním způsobem příslušnými orgány v Thajsku.

3. Na žádost kterékoli strany se mohou kdykoli uskutečnit konzultace týkající se jakékoli z uvedených
záležitostí.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil souhlas Vaší vlády s obsahem tohoto dopisu. V takovém případě
bude tento dopis společně s Vaším potvrzením tvořit dohodu ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií
a Thajskem.
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Evropská unie a Thajsko si vzájemně oznámí dokončení svých vnitřních postupů nezbytných pro vstup
dohody v platnost. Tato dohoda vstupuje v platnost 14. (čtrnáctým) dnem po dni posledního oznámení.
Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.
Za Evropskou unii
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B. Dopis Thajska
Brusel, 18. června 2012

Vážený pane,

mám tu čest potvrdit, že jsem dne 18. června 2012 obdržel Váš dopis tohoto znění:

„Na základě jednání v souladu s článkem XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994,
pokud jde o změnu koncesí EU u zpracovaného drůbežího masa, mám tu čest navrhnout následující:

1. Evropská unie do svého seznamu začlení tyto změny:

Vázaná celní sazba pro podpoložky 1602 3230, 1602 3290 a položku 1602 39 činí 2 765 EUR/t.

Pro podpoložku 1602 3230 se otevírá celní kvóta 79 705 tun, z čehož se 14 000 tun přiděluje
Thajsku. Sazba v rámci kvóty činí 10,9 %.

Pro podpoložku 1602 3290 se otevírá celní kvóta 2 865 tun, z čehož se 2 100 tun přiděluje
Thajsku. Sazba v rámci kvóty činí 10,9 %.

Pro podpoložku 1602 3921 se otevírá celní kvóta 10 tun a přiděluje se Thajsku. Sazba v rámci
kvóty činí 630 EUR/t.

Pro podpoložku 1602 3929 se otevírá celní kvóta 13 720 tun, z čehož se 13 500 tun přiděluje
Thajsku. Sazba v rámci kvóty činí 10,9 %.

Pro podpoložku 1602 3940 se otevírá celní kvóta 748 tun, z čehož se 600 tun se přiděluje
Thajsku. Sazba v rámci kvóty činí 10,9 %.

Pro podpoložku 1602 3980 se otevírá celní kvóta 725 tun, z čehož se 600 tun přiděluje Thajsku.
Sazba v rámci kvóty činí 10,9 %.

2. Dovozy podle celních kvót uvedených v odstavci 1 se uskuteční na základě osvědčení o původu
vydaného nediskriminačním způsobem příslušnými orgány v Thajsku.

3. Na žádost kterékoli strany se mohou kdykoli uskutečnit konzultace týkající se jakékoli z uvedených
záležitostí.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil souhlas Vaší vlády s obsahem tohoto dopisu. V takovém
případě bude tento dopis společně s Vaším potvrzením tvořit dohodu ve formě výměny dopisů mezi
Evropskou unií a Thajskem.

Evropská unie a Thajsko si vzájemně oznámí dokončení svých vnitřních postupů nezbytných pro vstup
dohody v platnost. Tato dohoda vstupuje v platnost 14. (čtrnáctým) dnem po dni posledního ozná
mení.“
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Mám tu čest Vám tímto vyjádřit souhlas své vlády s výše uvedeným dopisem.
Za Thajské království

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

22 úředních jazyků EU

1 200 EUR ročně

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

22 úředních jazyků EU

1 310 EUR ročně

Úřední věstník EU, řada L, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

840 EUR ročně

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

22 úředních jazyků EU

100 EUR ročně

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

mnohojazyčné:
23 úředních jazyků EU

200 EUR ročně

Úřední věstník EU, řada C – Výběrová řízení

jazyky, kterých se týká
výběrové řízení

50 EUR ročně

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

Prodej a předplatné
Předplatné různých placených periodik, jako například předplatné Úředního věstníku Evropské unie, lze získat
u našich distributorů. Seznam distributorů se nachází na této internetové adrese:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_cs.htm

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