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(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1174/2013
ze dne 20. listopadu 2013,
kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní
standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde
o mezinárodní standardy účetního výkaznictví 10 a 12 a mezinárodní účetní standard 27
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

(3)

Změny IFRS 10, IAS 27 a některé navazující změny
jiných standardů obsahují odkazy na IFRS 9 Finanční
nástroje, který v současné době nelze použít, neboť IFRS
9 Unie dosud nepřijala. Veškeré odkazy na IFRS 9 je
proto třeba považovat za odkazy na IAS 39, jak jsou
uvedeny v příloze tohoto nařízení.

(4)

Výsledky konzultace skupiny technických odborníků při
Evropské poradní skupině pro účetní výkaznictví
potvrzují, že změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27 splňují
technická kritéria pro přejímání stanovená v čl. 3 odst. 2
nařízení (ES) č. 1606/2002.

(5)

Nařízení (ES) č. 1126/2008 by proto mělo být odpoví
dajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem Regulativního výboru pro účetnictví,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezi
národních účetních standardů (1), a zejména na čl. 3 odst. 1
uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1126/2008 (2) byly přijaty
některé mezinárodní standardy a výklady, které existovaly
ke dni 15. října 2008.

(2)

V říjnu 2012 zveřejnila Rada pro mezinárodní účetní
standardy (IASB) změny Mezinárodního standardu účet
ního výkaznictví (IFRS) 10 Konsolidovaná účetní závěrka,
IFRS 12 Zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách a Mezi
národního účetního standardu (IAS) 27 Individuální účetní
závěrka. IFRS 10 byl změněn tak, aby lépe odrážel
obchodní model investičních jednotek. Ukládá inves
tičním jednotkám, aby oceňovaly své dceřiné společnosti
v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty místo
toho, aby je konsolidovaly. IFRS 12 byl změněn tak, aby
ukládal zvláštní zveřejnění ohledně takových dceřiných
společností investičních jednotek. Změnami IAS 27
byla také zrušena možnost, aby investiční jednotky
oceňovaly investice v některých dceřiných společnostech
buďto pořizovací cenou, nebo reálnou hodnotou ve své
individuální účetní závěrce. V důsledku změn IFRS 10,
IFRS 12 a IAS 27 je v zájmu konzistence mezinárodních
účetních standardů třeba učinit změny v IFRS 1, IFRS 3,
IFRS 7, IAS 7, IAS 12, IAS 24, IAS 32, IAS 34 a IAS 39.

(1) Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.
(2) Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
1.

Příloha nařízení (ES) č. 1126/2008 se mění takto:

a) Mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 10 Konso
lidovaná účetní závěrka se mění v souladu s přílohou tohoto
nařízení.

b) IFRS 12 Zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách se mění
v souladu s přílohou tohoto nařízení.
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c) Mezinárodní účetní standard (IAS) 27 Individuální účetní
závěrka se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
d) IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního
výkaznictví, IFRS 3 Podnikové kombinace, IFRS 7 Finanční
nástroje: zveřejňování, IAS 7 Výkaz peněžních toků, IAS 12
Daně z příjmu, IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran, IAS 32
Finanční nástroje: vykazování, IAS 34 Mezitímní účetní
výkaznictví a IAS 39 Finanční nástroje: vykázání a oceňování
se mění v souladu se změnami IFRS 10, jak je stanoveno
v příloze tohoto nařízení.
2.
Veškeré odkazy na IFRS 9 Finanční nástroje ve změnách
uvedených v odstavci 1 se považují za odkazy na IAS 39.

21.11.2013

Článek 2
Změny uvedené v čl. 1 odst. 1 začnou jednotlivé společnosti
uplatňovat nejpozději prvním dnem prvního účetního období
začínajícího dne 1. ledna 2014 nebo začínajícího po 1. lednu
2014.

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

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 20. listopadu 2013.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda
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PŘÍLOHA
MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY
IFRS 10

IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka

IFRS 12

IFRS 12 Zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách

IAS 27

IAS 27 Individuální účetní závěrka

„Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou
vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci pro osobní potřebu nebo jiné poctivé využití („fair dealing“). Další
informace lze získat od IASB na internetové stránce www.iasb.org.“

L 312/3

CS

L 312/4

Úřední věstník Evropské unie

Investiční jednotky
(Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27)
Změny IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka
Mění se odstavce 2 a 4.
2

Za účelem splnění cíle uvedeného v odstavci 1 tento IFRS:
a) …
c) stanoví, jak uplatnit zásadu ovládání za účelem zjištění, zda investor ovládá jednotku, do níž investoval, a musí
tudíž tuto jednotku konsolidovat,
d) stanoví účetní požadavky pro zpracování konsolidované účetní závěrky a
e) definuje investiční jednotku a stanoví výjimku pro konsolidaci jednotlivých dceřiných společností investiční
jednotky.

3

…

4

Účetní jednotka, která je mateřským podnikem, předkládá konsolidovanou účetní závěrku. Tento IFRS se vztahuje
na všechny účetní jednotky vyjma následujících:
a) …
c) Investiční jednotka nemusí předkládat konsolidovanou účetní závěrku, pokud je v souladu s odstavcem 31
tohoto standardu povinna oceňovat všechny své dceřiné společností reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty.

Za odstavec 26 se vkládají nové nadpisy a nové odstavce 27–33.
URČENÍ, ZDA JE ÚČETNÍ JEDNOTKA INVESTIČNÍ JEDNOTKOU
27

Mateřská společnost určí, zda je investiční jednotkou. Investiční jednotka je účetní jednotka, která:
a) získává finanční prostředky od jednoho nebo více investorů za účelem poskytování služeb správy
investic tomuto investorovi (investorům),
b) se svému investorovi (investorům) zaváže, že jejím obchodním cílem je investovat prostředky
výhradně za účelem získávání výnosů z kapitálového zhodnocení, výnosů z investic nebo obojího, a
c) oceňuje a vyhodnocuje výkonnost v podstatě všech svých investic na základě reálné hodnoty.
Odstavce B85A-B85M obsahují příslušnou aplikační příručku.

28

Účetní jednotka při posuzování, zda splňuje definici uvedenou v odstavci 27, zváží, zda vykazuje následující
typické znaky investiční jednotky:
a) má více než jednu investici (viz odstavce B85O-B85P),
b) má více než jednoho investora (viz odstavce B85Q-B85S),
c) má investory, kteří nejsou spřízněnými stranami účetní jednotky (viz odstavce B85T-B85U),
d) má vlastnické podíly ve formě vlastního kapitálu nebo obdobné podíly (viz odstavce B85V-B85W).
Absence kteréhokoli z těchto typických znaků nemusí nutně znamenat, že účetní jednotka nemůže být klasifi
kována jako investiční jednotka. Investiční jednotka, která nemá všechny tyto typické znaky, zveřejňuje dodatečné
informace požadované podle odstavce 9A IFRS 12 Zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách.

29

Jestliže skutečnosti a okolnosti nasvědčují tomu, že došlo ke změně jednoho nebo více ze tří prvků popsaných
v odstavci 27, které definují investiční jednotku, nebo typických znaků investiční jednotky, jak byly popsány
v odstavci 28, mateřská společnost znovu posoudí, zda je investiční jednotkou.

30

Mateřská společnost, která buď přestane být investiční jednotkou, nebo se investiční jednotkou stane, zaúčtuje
změnu svého statutu prospektivně od data, kdy k této změně statutu došlo (viz body B100-B101).

21.11.2013
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INVESTIČNÍ JEDNOTKY: VÝJIMKA Z KONSOLIDACE
31

S výjimkou okolností popsaných v odstavci 32 investiční jednotka nekonsoliduje své dceřiné společnosti
ani nepoužije IFRS 3 v případě, že ovládne jinou účetní jednotku. Investiční jednotka místo toho ocení
investici do dceřiné společnosti reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty v souladu s IFRS 9. (1)

32

Bez ohledu na požadavek v odstavci 31 platí, že pokud má investiční jednotka dceřinou společnost, která
poskytuje služby vztahující se k investiční činnosti investiční jednotky (viz body B85C-B85E), musí tuto dceřinou
společnost konsolidovat v souladu s odstavci 19-26 tohoto IFRS a použít požadavky IFRS 3 pro akvizici takové
dceřiné společnosti.

33

Mateřská společnost investiční jednotky musí konsolidovat všechny účetní jednotky, které ovládá, včetně účetních
jednotek ovládaných prostřednictvím dceřiné investiční jednotky, pokud sama mateřská společnost není investiční
jednotkou.

V dodatku A se doplňuje nová definice.
skupina

…

investiční jednotka

Účetní jednotka, která:
a) získá finanční prostředky od jednoho nebo více investorů za účelem poskytování služeb
správy investic tomuto investorovi (investorům),
b) se svému investorovi (investorům) zaváže, že jejím obchodním cílem je investovat prostředky
výhradně za účelem získávání výnosů z kapitálového zhodnocení, výnosů z investic nebo
obojího, a
c) oceňuje a vyhodnocuje výkonnost v podstatě všech svých investic na základě reálné hodnoty.

V dodatku B se vkládají nové nadpisy a nové odstavce B85A-B85W.
URČENÍ, ZDA JE ÚČETNÍ JEDNOTKA INVESTIČNÍ JEDNOTKOU
B85A Při posuzování, zda je investiční jednotkou, vezme účetní jednotka v úvahu všechny skutečnosti a okolnosti
včetně svého účelu a formy. Investiční jednotkou je taková účetní jednotka, která splňuje všechny tři prvky
definice investiční jednotky uvedené v odstavci 27. Odstavce B85B-B85M popisují prvky této definice podrobněji.
Účel podnikání
B85B Definice investiční jednotky vyžaduje, aby bylo účelem této společnosti investovat výhradně s cílem zhodnocení
kapitálu, výnosů z investic (jako jsou dividendy, úroky nebo příjmy z pronájmu) nebo obojího. Důkaz o účelu
podnikání investiční jednotky poskytují zpravidla dokumenty, které uvádějí investiční cíle účetní jednotky, napří
klad memorandum vydané při nabídce podílů, publikace distribuované účetní jednotkou a jiné korporační nebo
společnické dokumenty. Dalším důkazem může být způsob, jakým se účetní jednotka prezentuje jiným stranám
(například potenciálním investorům nebo potenciálním jednotkám, do kterých hodlá investovat); účetní jednotka
může například prezentovat své podnikání jako poskytování střednědobých investic za účelem zhodnocení
kapitálu. Naproti tomu účel podnikání účetní jednotky, která se prezentuje jako investor, jehož cílem je vyvíjet,
vyrábět nebo prodávat výrobky společně s jednotkami, do nichž investoval, je v rozporu s účelem podnikání
investiční jednotky, protože účetní jednotka bude mimo výnosů ze svých investic získávat výnosy i z vývojové,
výrobní nebo prodejní činnosti (viz odstavec B85I).
B85C Investiční jednotka může poskytovat třetím stranám i svým investorům služby související s investicemi (např.
investiční poradenství, správu investic, investiční podporu a administrativní služby), a to buď přímo, nebo
prostřednictvím dceřiné společnosti, i když jsou tyto činnosti pro účetní jednotku významné.
B85D Investiční jednotka se může rovněž účastnit následujících činností souvisejících s investicemi, a to buď přímo,
nebo prostřednictvím dceřiné společnosti, pokud jsou tyto činnosti prováděny s cílem maximalizovat investiční
výnosy (zhodnocení kapitálu nebo investiční výnosy) jednotek, do nichž se investovalo, a nepředstavují samo
statnou podstatnou/významnou podnikatelskou činnost nebo samostatný podstatný/významný zdroj příjmů inves
tiční jednotky:
a) poskytování manažerských služeb a strategického poradenství jednotce, do které investovala, a
b) poskytování finanční podpory jednotce, do které investovala, například půjčky, kapitálového příslibu nebo
záruky.
(1) Odstavec C7 IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka uvádí: „Pokud účetní jednotka použije tento IFRS, avšak nepoužije ještě IFRS 9,
považuje se každý odkaz v tomto IFRS na IFRS 9 za odkaz na IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování.”
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B85E Má-li investiční jednotka dceřinou společnost, která poskytuje účetní jednotce nebo jiným stranám služby nebo
činnosti související s investicemi, jako například ty, které jsou popsány v odstavcích B85C-B85D, musí tuto
dceřinou společnost konsolidovat v souladu s odstavcem 32.
Výstupní strategie
B85F Důkaz o účelu podnikání účetní jednotky poskytují rovněž její investiční plány. Jedním z rysů, které odlišují
investiční jednotku od jiných účetních jednotek, je fakt, že investiční jednotka nemá v úmyslu držet své investice
po neomezenou dobu; drží je pouze po dobu omezenou. Vzhledem k tomu, že investice do vlastního kapitálu
a investice do nefinančních aktiv mají potenciál neomezeného držení, musí mít investiční jednotka výstupní
strategii dokumentující, jak tato účetní jednotka plánuje realizovat zhodnocení kapitálu v podstatě všech svých
kapitálových investic a investic do nefinančních aktiv. Investiční jednotka musí mít také výstupní strategii pro
případné dluhové nástroje, které mají potenciál neomezeného držení, například ‚věčné‘ dluhové investice. Účetní
jednotka nemusí dokumentovat konkrétní výstupní strategie pro každou jednotlivou investici, avšak musí stanovit
různé potenciální strategie pro jednotlivé typy investic nebo investiční portfolia, včetně reálného časového rámce
pro ukončení těchto investic. Výstupní mechanismy zavedené pouze pro případy selhání, jako je například
porušení smlouvy nebo neplnění, nejsou pro účely tohoto posouzení považovány za výstupní strategie.
B85G Výstupní strategie se mohou lišit v závislosti na typu investice. U investic do soukromých majetkových cenných
papírů patří mezi výstupní strategie například prvotní veřejná nabídka, soukromé umístění podílů, prodej podniku,
rozdělení vlastnických podílů v jednotkách, do kterých se investovalo (investorům) a prodej aktiv (včetně prodeje
aktiv jednotky, do které investovala a následované likvidace této jednotky). U investic do vlastního kapitálu, které
jsou obchodovány na veřejném trhu, představují výstupní strategie například prodej investice soukromým umís
těním nebo na veřejném trhu. U investic do nemovitostí patří pod výstupní strategie například prodej nemovitostí
prostřednictvím specializovaných prodejců nemovitostí nebo na volném trhu.
B85H Investiční jednotka může mít investici do jiné investiční jednotky vytvořené ve spojení s touto účetní jednotkou
z právních, regulačních, daňových či obdobných obchodních důvodů. V takovém případě nemusí mít investor do
investiční jednotky pro tuto investici výstupní strategii za předpokladu, že investiční jednotka investiční, do níž
investovala, má pro své investice odpovídající výstupní strategie.
Zisk z investic
B85I

Účetní jednotka neinvestuje výhradně pro účely zhodnocení kapitálu, investičního výnosu nebo obojího, pokud
tato účetní jednotka nebo jiný člen skupiny obsahující účetní jednotku (tj. skupiny, která je ovládána nejvyšší
mateřskou investiční jednotkou) získá, nebo je jejím cílem získat další požitky z investic účetní jednotky, které
nemají k dispozici ostatní strany, jež nejsou spojeny s jednotkou, do níž investovala. Takovými požitky jsou:
a) pořízení, užívání, výměna nebo využívání postupů, majetku nebo technologií jednotky, do níž investovala. To
by se týkalo i účetní jednotky nebo jiného člena skupiny, který by měl disproporční nebo exkluzivní práva
nabývat majetek, technologie, produkty nebo služby jakékoli jednotky, do které se investovalo, například na
základě držení opce na nákup aktiva od takové jednotky, pokud by byl vývoj tohoto aktiva považován za
úspěšný,
b) společná ujednání (jak je definováno v IFRS 11) nebo jiná ujednání mezi účetní jednotkou nebo jiným členem
skupiny a jednotkou, do které se investovalo, která mají za cíl vyvíjet, vyrábět, uvádět na trh nebo poskytovat
produkty nebo služby,
c) finanční záruky nebo aktiva poskytnutá jednotkou, do níž se investovalo, mající sloužit jako zajištění úvěro
vých smluv účetní jednotky nebo jiného člena skupiny (investiční jednotka však je přesto oprávněna využívat
investice do jednotky, do které investovala, jako zajištění kterékoli ze svých půjček),
d) opce držená spřízněnou stranou účetní jednotky týkající se koupě vlastnického podílu v jednotce, do které se
investovalo, od této účetní jednotky nebo jiného člena skupiny.
e) vyjma investic popsaných v odstavci B85J transakce mezi účetní jednotkou nebo jiným členem skupiny
a jednotkou, do které se investovalo, které:
i) jsou uzavřeny za podmínek nedostupných účetním jednotkám, které nejsou spřízněnými stranami účetní
jednotky, dalšího člena skupiny ani jednotky, do které se investovalo,
ii) nejsou vykázány v reálné hodnotě, nebo
iii) představují podstatnou část podnikatelských aktivit jednotky, do které se investovalo, nebo účetní jednotky,
včetně podnikatelských aktivit jiných subjektů ve skupině.
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Strategie investiční jednotky může spočívat v investicích do více než jedné jednotky, do které se investovalo,
v rámci stejného odvětví, trhu nebo geografické oblasti za účelem využití synergií, které zvyšují zhodnocení
kapitálu a investiční výnos z těchto jednotek. Bez ohledu na znění odstavce B85I(e), účetní jednotka neztrácí
možnost zařazení jako investiční jednotka pouze proto, že takové jednotky, do kterých se investovalo, spolu
vzájemně obchodují.
Oceňování reálnou hodnotou

B85K Základním prvkem definice investiční jednotky je skutečnost, že oceňuje a hodnotí výkonnost v podstatě všech
svých investic na základě oceňování reálnou hodnotou, protože užití reálné hodnoty přináší relevantnější infor
mace než například konsolidace dceřiných společností nebo užití ekvivalenční metody ocenění účastí v přidruže
ných podnicích nebo společných podnicích. Aby prokázala, že splňuje tento prvek definice, investiční jednotka:
a) poskytuje investorům informace o reálné hodnotě a ve své účetní závěrce oceňuje reálnou hodnotou v podstatě
všechny své investice, kdykoli je oceňování reálné hodnotě vyžadováno nebo povoleno v souladu s IFRS, a
b) vykazuje informace o reálné hodnotě interně pro klíčové vedení účetní jednotky (jak je definováno IAS 24),
které používá reálnou hodnotu jako primární atribut oceňování při hodnocení výkonnosti v podstatě všech
svých investic a při rozhodování o investicích.
B85L Aby investiční jednotka splnila požadavek uvedený v odst. B85K písm. a):
a) zvolí možnost účtovat všechny investice do nemovitostí v souladu s modelem reálné hodnoty podle IAS 40
Investice do nemovitostí,
b) použije výjimku z uplatnění ekvivalenční metody podle IAS 28 pro své investice do přidružených podniků
a společných podniků, a
c) ocení svá finanční aktiva reálnou hodnotou s využitím požadavků IFRS 9.
B85M Investiční jednotka může vlastnit některá neinvestiční aktiva, jako je například nemovitý majetek ústředí a souvi
sející vybavení, a může mít rovněž finanční závazky. Prvek definice investiční jednotky týkající se oceňování
reálnou hodnotou, uvedený v odst. 27 písm. c), se vztahuje na investice investiční jednotky. Proto nemusí
investiční jednotka oceňovat svá neinvestiční aktiva nebo své závazky reálnou hodnotou.
Typické znaky investiční jednotky
B85N Účetní jednotka musí při určování, zda splňuje definici investiční jednotky, posoudit, zda vykazuje typické znaky
investiční jednotky (viz odstavec 28). Absence jednoho nebo více těchto typických znaků nemusí nutně znamenat,
že účetní jednotku nelze označit za investiční jednotku, ale naznačuje, že pro určení, zda je účetní jednotka
investiční jednotkou, bude nezbytné další posouzení.
Více než jedna investice
B85O Investiční jednotka obvykle drží několik investic za účelem diverzifikace rizik a maximalizace výnosů. Účetní
jednotka může držet portfolio investic přímo nebo nepřímo, například tím, že drží pouze jedinou investici do jiné
investiční jednotky, která sama drží několik investic.
B85P V některých případech může účetní jednotka držet pouze jedinou investici. Nicméně skutečnost, že účetní
jednotka drží pouze jedinou investici, nemusí nutně bránit tomu, aby splňovala definici investiční jednotky.
Investiční jednotka může držet pouze jedinou investici například v případě, že se účetní jednotka:
a) nachází v období zahájení činnosti a dosud neidentifikovala vhodné investice, a proto ještě ani nerealizovala
svůj investiční plán na získání více investic,
b) dosud nerealizovala jiné investice, které by nahradily investice vyřazené,
c) byla vytvořena za účelem sdružení prostředků investorů za účelem jejich vložení do jediné investice v případě,
že tato investice je pro individuální investory nedosažitelná (např. pokud je požadovaná minimální investice
pro individuálního investora příliš vysoká), nebo
d) se nachází v procesu likvidace.
Více než jeden investor
B85Q Investiční jednotka mívá zpravidla několik investorů, kteří sdružují své finanční prostředky za účelem získání
přístupu ke službám správy investic a investičním příležitostem, k nimž by pravděpodobně neměli přístup
jednotlivě. Pokud existuje více investorů, je méně pravděpodobné, že by účetní jednotka nebo jiní členové skupiny,
která účetní jednotku obsahuje, získali jiný prospěch nežli kapitálové zhodnocení nebo investiční výnos (viz
odstavec B85I).
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B85R Investiční jednotka může být rovněž tvořena pouze jediným investorem nebo pro jediného investora, který
zastupuje nebo podporuje zájmy širší skupiny investorů (např. penzijní fond, státní investiční fond nebo rodinný
trust).
B85P Může rovněž nastat případ, kdy bude mít účetní jednotka dočasně jediného investora. Investiční jednotka může
mít pouze jediného investora například v případě, že účetní jednotka:
a) se nachází v prvotním nabídkovém období, které dosud neuplynulo, a účetní jednotka aktivně identifikuje
vhodné investory,
b) dosud neidentifikovala vhodné investory, kteří by nahradili umořené vlastnické podíly, nebo
d) se nachází v procesu likvidace.
Nespříznění investoři
B85T Investiční jednotka má zpravidla několik investorů, kteří nejsou spřízněnými stranami (jak jsou definovány v IAS
24) účetní jednotky nebo jiných členů skupiny, která účetní jednotku obsahuje. Existence nespřízněných investorů
by snížila pravděpodobnost, že účetní jednotka nebo jiní členové skupiny, která účetní jednotku obsahuje, získává
jiný prospěch než zhodnocení kapitálu nebo investiční výnos (viz odstavec B85I).
B85U Účetní jednotka však může být považována za investiční jednotku i v případě, že jsou její investoři s touto účetní
jednotkou spřízněni. Investiční jednotka může například zřídit samostatný „paralelní“ fond pro skupinu svých
zaměstnanců (např. klíčové vedení) nebo pro jiného investora (investory), kteří jsou spřízněnými stranami, který
zrcadlí investice hlavního investičního fondu účetní jednotky. Tento „paralelní“ fond může být kvalifikován jako
investiční jednotka, i když všichni jeho investoři jsou spřízněnými stranami.
Vlastnické podíly
B85V Investiční jednotka je obvykle samostatným právním subjektem, avšak není to podmínkou. Vlastnické podíly
v investiční jednotce mají obvykle formu vlastního kapitálu nebo obdobných podílů (např. společnických podílů),
ke kterým se přiřazují poměrné podíly na čistých aktivech investiční jednotky. Skutečnost, že investiční jednotka
má různé druhy investorů, z nichž někteří mají právo pouze na konkrétní investice nebo skupiny investic,
případně mají různé poměrné podíly na čistých aktivech, však nebrání tomu, aby účetní jednotka byla investiční
jednotkou.
B85W Účetní jednotka, která má významné vlastnické podíly ve formě dluhu, který v souladu s ostatními standardy IFRS
nesplňuje definici vlastního kapitálu, může být přesto považována za investiční jednotku za předpokladu, že
držitelé dluhu mají variabilní výnosy ze změn reálné hodnoty čistých aktiv účetní jednotky.
V dodatku B se vkládá nový nadpis a nové odstavce B100–B101.
ÚČTOVÁNÍ ZMĚNY STATUTU INVESTIČNÍ JEDNOTKY
B100 Když účetní jednotka přestane být investiční jednotkou, použije IFRS 3 na každou dceřinou společnost, která byla
dříve oceňována reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty v souladu s odstavcem 31. Datum změny
statutu je považováno za datum pomyslné akvizice. Reálná hodnota dceřiné společnosti k datu pomyslné akvizice
představuje pomyslnou protihodnotu pro oceňování jakéhokoli goodwillu nebo zisku z výhodné koupě, který
z pomyslné akvizice vyplyne. Všechny dceřiné společnosti musí být konsolidovány v souladu s odstavci 19-24
tohoto standardu od data změny statutu.
B101 Když se účetní jednotka stane investiční jednotkou, přestane konsolidovat své dceřiné společnosti k datu změny
statutu s výjimkou dceřiných společností, které musí být i nadále konsolidovány v souladu s odstavcem 32. Na
dceřiné společnosti, které přestává konsolidovat, použije investiční jednotka požadavky odstavců 25 a 26, jako by
k příslušnému datu přestala uvedené dceřiné společnosti ovládat.
V dodatku C se vkládá nový odstavec C1B.
C1B

Dokument Investiční jednotky (změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27), vydaný v říjnu 2012, změnil odstavce 2, 4, C2A,
C6A a dodatek A a vložil nové odstavce 27–33, B85A–B85W, B100–B101 a C3A–C3F. Účetní jednotka je
povinna použít tyto změny pro roční období počínající 1. lednem 2014 nebo později. Dřívější použití je
povoleno. Pokud účetní jednotka použije tyto změny dříve, musí tuto skutečnost uvést a současně použít všechny
změny obsažené v dokumentu Investiční jednotky.

V dodatku C se mění odstavec C2A.
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Bez ohledu na požadavky bodu 28 IAS 8 zveřejní účetní jednotka v případě, že je tento standard použit poprvé,
a později v případě, kdy jsou poprvé použity změny tohoto standardu uvedené v dokumentu Investiční jednotky,
pouze kvantitativní informace požadované podle odst. 28 písm. f) IAS 8 pro roční období bezprostředně před
cházející datu prvního použití tohoto standardu („bezprostředně předcházející období“). Účetní jednotka může
také zveřejnit tyto informace za běžné období nebo za dřívější srovnávací období, ale není povinna tak učinit.

V dodatku C se vkládají nové odstavce C3A–C3F.
C3A

Účetní jednotka k datu prvotní aplikace posoudí, zda je na základě skutečností a okolností, které k tomuto datu
existují, investiční jednotkou. Pokud účetní jednotka k datu prvotní aplikace dospěje k závěru, že je investiční
jednotkou, použije požadavky odstavců C3B–C3F místo odstavců C5–C5A.

C3B

S výjimkou všech dceřiných společností, které jsou konsolidovány v souladu s odstavcem 32 (na něž se vztahují
odstavce C3 a C6 nebo odstavce C4-C4C podle relevance), oceňuje investiční jednotka své investice do jednotli
vých dceřiných společností reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty, jako kdyby požadavky tohoto IFRS
byly účinné po celou dobu. Investiční jednotka retrospektivně upraví jak roční období, které bezprostředně
předchází datu prvotní aplikace, tak vlastní kapitál na začátku bezprostředně předcházejícího období o veškeré
rozdíly mezi:
a) předchozí účetní hodnotou dceřiné společnosti a
b) reálnou hodnotou investice investiční jednotky v dceřiné společnosti.
Kumulovaná částka všech úprav reálné hodnoty, dříve vykazovaná v ostatním úplném výsledku hospodaření, musí
být převedena do nerozdělených zisků na začátku ročního období bezprostředně předcházejícího datu prvotní
aplikace.

C3C

Před datem přijetí IFRS 13 Ocenění reálnou hodnotou použije investiční jednotka částky reálné hodnoty, které byly
dříve oznámeny investorům nebo vedení, pokud tyto částky představují částku, za kterou by mohla být investice
směněna mezi znalými a ochotnými stranami při transakci za obvyklých podmínek k datu ocenění.

C3D

Pokud není ocenění investice do dceřiné společnosti v souladu s odstavci C3B–C3C prakticky proveditelné (podle
definice v IAS 8), uplatní investiční jednotka požadavky tohoto IFRS na počátku nejstaršího období, pro které je
použití odstavců C3B–C3C prakticky proveditelné, což může být běžné období. Investor retrospektivně upraví
roční období, které bezprostředně předchází datu prvotní aplikace, pokud není počátkem nejstaršího období, pro
které je použití tohoto odstavce prakticky proveditelné, běžné období. V takovém případě se úprava vlastního
kapitálu vykáže na počátku tohoto běžného období.

C3E

Pokud investiční jednotka pozbude investice do dceřiné společnosti nebo přestane tuto dceřinou společnost
ovládat před datem prvotní aplikace tohoto standardu, není investiční jednotka povinna provést úpravy před
chozího účtování této dceřiné společnosti.

C3F

Pokud účetní jednotka použije změny uvedené v dokumentu Investiční jednotky pro období pozdější než první
použití IFRS 10, jsou odkazy na „datum prvotní aplikace“ v odstavcích C3A-C3E vykládány jako „počátek
účetního období, pro které se změny uvedené v dokumentu Investiční jednotky (změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS
27), vydané v říjnu 2012, použijí poprvé.“

V dodatku C se mění odstavec C6A.
C6A

Bez ohledu na odkazy na roční období bezprostředně předcházející datu prvotní aplikace (dále jen „bezprostředně
předcházející období“) v odstavcích C3B–C5A může účetní jednotka zveřejnit rovněž upravené srovnávací infor
mace za případná dřívější vykazovaná období, ale není povinna tak učinit. Pokud však účetní jednotka zveřejňuje
upravené srovnávací informace za jakákoli dřívější období, budou všechny odkazy na „bezprostředně předcházející
období“ v odstavcích C3B–C5A vykládány jako „nejstarší upravené vykazované srovnávací období“.

Dodatek
Navazující úpravy jiných standardů
Tento dodatek stanoví úpravy jiných standardů, které jsou důsledkem toho, že IASB vydala dokument Investiční jednotky (změny
IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27). Účetní jednotka je povinna použít tyto změny pro roční období počínající 1. lednem 2014 nebo
později. Dřívější použití dokumentu Investiční jednotky je povoleno. Pokud účetní jednotka použije tyto změny dříve, musí současně
použít rovněž všechny změny obsažené v dokumentu Investiční jednotky. V pozměněných odstavcích je nové znění podtrženo
a zrušený text je přeškrtnut.
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IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví
Doplňuje se nový odstavec 39T.
39T

Dokument Investiční jednotky (změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27) vydaný v říjnu 2012 změnil odstavce D16, D17
a dodatek C a vložil nový nadpis a nové odstavce E6–E7. Účetní jednotka je povinna použít tyto změny pro roční
období počínající 1. lednem 2014 nebo později. Dřívější použití dokumentu Investiční jednotky je povoleno. Pokud
účetní jednotka použije tyto změny dříve, musí současně použít rovněž všechny změny obsažené v dokumentu
Investiční jednotky.

Mění se příloha C.
Tento dodatek je nedílnou součástí standardů IFRS. Účetní jednotka uplatní tyto požadavky na podnikové kombinace, které vykázala
před datem přechodu na IFRS. Tento dodatek by měl být uplatňován pouze na podnikové kombinace v rozsahu působnosti IFRS 3
Podnikové kombinace.
V dodatku D se mění odstavce D16–D17.
D16

Pokud se dceřiná společnost stane prvouživatelem později než její mateřská společnost, ocení dceřiná společnost
ve své účetní závěrce svá aktiva a závazky:
a) účetní hodnotou, která by byla zahrnuta do konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti na základě
data přechodu mateřské společnosti na IFRS, pokud nedošlo k úpravám spojeným s konsolidačními postupy
a s důsledky podnikové kombinace, v níž došlo k nabytí dceřiné společnosti mateřskou společností (tuto
možnost nemůže využít dceřiná společnost investiční jednotky, jak je definována v IFRS 10, kterou je nutno
oceňovat reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty), nebo
b) …

D17

Pokud se však účetní jednotka stane prvouživatelem později než její dceřiný (nebo přidružený nebo společný)
podnik, musí tato účetní jednotka ve své konsolidované účetní závěrce ocenit aktiva a závazky dceřiné společnosti
(nebo přidruženého nebo společného podniku) ve stejné účetní hodnotě, jako je uvedena v účetní závěrce
dceřiného (nebo přidruženého nebo společného) podniku, avšak po zohlednění konsolidačních úprav, úprav
spojených s ekvivalenční metodou a důsledků podnikové kombinace, v níž účetní jednotka nabyla dceřiný podnik.
Bez ohledu na tento požadavek mateřský podnik, který není investiční jednotkou, neuplatní výjimku z konsolidace,
kterou užívají dceřiné podniky jakékoli investiční jednotky. …

V dodatku E se za odstavec E5 doplňuje nový nadpis a nové odstavce E6–E7.
Investiční jednotky
E6

Prvouživatel, který je mateřským podnikem, posoudí, zda je investiční jednotkou, jak je definována v IFRS 10, na
základě skutečností a okolností, které existují k datu přechodu na IFRS.

E7

Prvouživatel, který je investiční jednotkou, jak je definována v IFRS 10, může použít přechodná ustanovení
uvedená v odstavcích C3C-C3D IFRS 10 a odstavcích 18C–18G IAS 27, jestliže je jeho první účetní závěrka
podle IFRS sestavena za roční období končící nejpozději 31. prosince 2014. Odkazy na roční období bezpro
středně předcházející datu první aplikace uvedené v těchto odstavcích musí být vykládány jako nejstarší roční
vykazované období. V důsledku toho musí být odkazy v těchto odstavcích vykládány jako datum přechodu na
IFRS.

IFRS 3 Podnikové kombinace
Odstavec 7 se mění a doplňují se nové odstavce 2A a 64G.
2A

Požadavky tohoto standardu se nepoužijí na akvizici investice do dceřiného podniku, která musí být oceněna
v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, prostřednictvím investiční jednotky, jak je definována v IFRS 10
Konsolidovaná účetní závěrka.

7

Pokyny v IFRS 10 se použijí k určení nabyvatele…

64G

Dokument Investiční jednotky (změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27), vydaný v říjnu 2012, změnil odstavec 7
a doplnil odstavec 2A. Účetní jednotka je povinna použít tyto změny pro roční období počínající 1. lednem
2014 nebo později. Dřívější použití dokumentu Investiční jednotky je povoleno. Pokud účetní jednotka použije tyto
změny dříve, musí současně použít rovněž všechny změny obsažené v dokumentu Investiční jednotky.

IFRS 7 Finanční nástroje: Zveřejňování
Odstavec 3 se mění a doplňuje se nový odstavec 44X.
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Tento IFRS použijí všechny účetní jednotky pro všechny druhy finančních nástrojů kromě:
a) těch majetkových účastí v dceřiných společnostech, přidružených společnostech nebo společných podnicích,
o nichž se účtuje v souladu s IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka, IAS 27 Individuální účetní závěrka nebo IAS 28
Investice do přidružených podniků a společných podniků. V určitých případech však standardy IFRS 10, IAS 27 nebo
IAS 28 vyžadují nebo umožňují účetní jednotce účtovat o účastech v dceřiných společnostech, přidružených
společnostech a společných podnicích podle IFRS 9; v těchto případech musí účetní jednotky uplatnit poža
davky podle tohoto IFRS a u podílů oceňovaných reálnou hodnotou i požadavky podle IFRS 13 - Ocenění
reálnou hodnotou. Účetní jednotky použijí tento IFRS také na všechny deriváty spojené s účastmi v dceřiných
společnostech, přidružených společnostech a společných podnicích, pokud daný derivát nenaplňuje definici
kapitálového nástroje podle IAS 32.

44X

Dokument Investiční jednotky (změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27), vydaný v říjnu 2012, změnil odstavec 3. Účetní
jednotka je povinna použít tuto změnu na roční období počínající 1. lednem 2014 nebo později. Dřívější použití
dokumentu Investiční jednotky je povoleno. Pokud účetní jednotka uplatní tuto změnu dříve, musí současně použít
rovněž všechny změny obsažené v dokumentu Investiční jednotky.

IAS 7 Výkaz peněžních toků
Odstavce 42A a 42B se mění a doplňují se nové odstavce 40A a 58.
40A

Investiční jednotka, jak je definována v IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka, nemusí použít odst. 40 písm. c) nebo
odst. 40 písm. d) u investice do dceřiné společnosti, která musí být oceněna v reálné hodnotě vykázané do zisku
nebo ztráty.

42A

Peněžní toky vznikající ze změn ve vlastnických podílech v dceřiném podniku, které nevedou ke ztrátě ovládání,
jsou klasifikovány jako peněžní toky z financování s výjimkou případů, kdy dceřiný podnik drží investiční
jednotka definovaná v IFRS 10, a musí být oceňován v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty.

42B

Změny ve vlastnických podílech v dceřiném podniku, které nevedou ke ztrátě ovládání, například následný nákup
nebo prodej kapitálových nástrojů dceřiného podniku mateřským podnikem, jsou zachyceny jako transakce
s vlastním kapitálem (viz IFRS 10, s výjimkou případů, kdy dceřiný podnik držen investiční jednotkou musí
být oceněn v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty). Vyplývající peněžní toky jsou proto klasifikovány
stejným způsobem jako ostatní transakce s vlastníky popsané v odstavci 17.

58

Dokument Investiční jednotky (změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27), vydaný v říjnu 2012, změnil odstavce 42A
a 42B a doplnil odstavec 40A. Účetní jednotka je povinna použít tyto změny pro roční období počínající
1. lednem 2014 nebo později. Dřívější použití dokumentu Investiční jednotky je povoleno. Pokud účetní jednotka
použije tyto změny dříve, musí současně použít rovněž všechny změny obsažené v dokumentu Investiční jednotky.

IAS 12 Daně z příjmů
Odstavce 58 a 68C se mění a doplňuje se nový odstavec 98C.
58

Splatná a odložená daň se vykazuje jako výnos nebo náklad a zahrnuje se do hospodářského výsledku za období,
s výjimkou případů, kdy daň vzniká z:
a) …
b) podnikové kombinace (jiné než dceřiné společnosti, která musí být oceněna v reálné hodnotě vykázané do
zisku nebo ztráty, investiční jednotkou, jak je definována v IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka) (viz odstavce
66 až 68).

68C

Jak je uvedeno v odstavci 68A, částka daňového odpočtu (nebo odhadovaného budoucího daňového odpočtu
stanovená v souladu s odstavcem 68B) se může lišit od souvisejícího kumulativního nákladu na odměňování.
V odstavci 58 tohoto standardu je požadováno, aby se splatná a odložená daň vykázala jako výnos nebo náklad
a zahrnula do zisku nebo ztráty za příslušné období s výjimkou rozsahu, v jakém daň vznikla v důsledku a)
transakce nebo události, která je vykázaná ve stejném nebo jiném období mimo hospodářský výsledek, nebo b)
podnikové kombinace (jiné než nabytí dceřiné společnosti investiční jednotkou, která musí být oceněna v reálné
hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty). Pokud částka daňového odpočtu (nebo odhadovaného budoucího
daňového odpočtu) přesahuje částku souvisejícího kumulativního nákladu na odměňování, znamená to, že daňový
odpočet se vztahuje nejen k nákladům na odměňování, ale také k položce vlastního kapitálu. V této situaci se
takto vzniklý přebytek splatné nebo odložené daně vykáže ve vlastním kapitálu.

98C

Dokument Investiční jednotky (změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27), vydaný v říjnu 2012, změnil odstavce 58 a 68C.
Účetní jednotka je povinna použít tyto změny pro roční období počínající 1. lednem 2014 nebo později. Dřívější
použití dokumentu Investiční jednotky je povoleno. Pokud účetní jednotka použije tyto změny dříve, musí současně
použít rovněž všechny změny obsažené v dokumentu Investiční jednotky.
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IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran
Odstavce 4 a 9 se mění a doplňuje se nový odstavec 28B.
4

Transakce a nesplacené zůstatky se spřízněnými stranami – jinými účetními jednotkami ve skupině se zveřejňují
v účetní závěrce účetní jednotky. Transakce a nesplacené zůstatky se spřízněnými stranami v rámci skupiny jsou
eliminovány při přípravě konsolidované účetní závěrky skupiny s výjimkou těch, které proběhnou mezi investiční
jednotkou a jejími dceřinými společnostmi, které jsou oceňovány v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty.

9

Pojmy „ovládání“ a „investiční jednotka“, „spoluovládání“, a „podstatný vliv“ jsou definovány v IFRS 10,
IFRS 11 Společná ujednání a IAS 28 Investice do přidružených podniků a společných podniků a v tomto
standardu jsou užívány ve významech uvedených v těchto IFRS.

28B

Dokument Investiční jednotky (změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27), vydaný v říjnu 2012, změnil odstavce 4 a 9.
Účetní jednotka je povinna použít tyto změny pro roční období počínající 1. lednem 2014 nebo později. Dřívější
použití dokumentu Investiční jednotky je povoleno. Pokud účetní jednotka použije tyto změny dříve, musí současně
použít rovněž všechny změny obsažené v dokumentu Investiční jednotky.

IAS 32 Finanční nástroje: Vykazování
Odstavec 4 se mění a doplňuje se nový odstavec 97N.
4

Tento standard je třeba aplikovat na všechny účetní jednotky, na všechny typy finančních nástrojů s těmito
výjimkami:
a) podíly v dceřiných společnostech, přidružených společnostech nebo společných podnicích, o nichž se účtuje
v souladu s IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka, IAS 27 Individuální účetní závěrka nebo IAS 28 Investice do
přidružených podniků a společných podniků. V určitých případech však standardy IFRS 10, IAS 27 nebo IAS 28
vyžadují nebo umožňují účetní jednotce účtovat o podílech v dceřiných společnostech, přidružených společ
nostech nebo společných podnicích podle IFRS 9; v daných případech musí účetní jednotky uplatnit požadavky
podle tohoto standardu. Účetní jednotky také uplatní tento standard na všechny deriváty týkající se podílů
v dceřiných společnostech a přidružených a společných podnicích.

97N

Dokument Investiční jednotky (změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27), vydaný v říjnu 2012, změnil odstavec 4. Účetní
jednotka je povinna použít tuto změnu pro roční období počínající 1. lednem 2014 nebo později. Dřívější použití
dokumentu Investiční jednotky je povoleno. Pokud účetní jednotka použije tyto změny dříve, musí současně použít
rovněž všechny změny obsažené v dokumentu Investiční jednotky.

IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví
Odstavec 16A se mění a doplňuje se nový odstavec 54. Nové znění je podtrženo.
16A

Kromě zveřejnění důležitých událostí a transakcí podle odstavců 15-15C zahrne účetní jednotka do komentáře ke
své mezitímní účetní závěrce následující informace, pokud nejsou uveřejněny jinde v mezitímní účetní závěrce.
Standardně se informace vykazují hodnotově způsobem „kumulovaně od počátku roku k datu“.
a) …
k) pro účetní jednotky, které se stanou nebo přestanou být investičními jednotkami, jak jsou definovány v IFRS
10 Konsolidovaná účetní závěrka, zveřejnění podle odstavce 9B IFRS 12 Zveřejnění podílů v jiných účetních jedno
tkách.

97N

Dokument Investiční jednotky (změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27), vydaný v říjnu 2012, doplnil nový odstavec
16A. Účetní jednotka je povinna použít tuto změnu pro roční období počínající 1. lednem 2014. Dřívější použití
dokumentu Investiční jednotky je povoleno. Pokud účetní jednotka použije tyto změny dříve, musí současně použít
rovněž všechny změny obsažené v dokumentu Investiční jednotky.

IAS 39 Finanční nástroje: Vykázání a oceňování
Odstavce 2 a 80 se mění a doplňuje se nový odstavec 103R.
2

Tento standard je třeba aplikovat na všechny účetní jednotky, na všechny typy finančních nástrojů s těmito
výjimkami:
a) podíly v dceřiných a přidružených podnicích a ve společných podnicích, o nichž se účtuje v souladu s IFRS 10
Konsolidovaná účetní závěrka, IAS 27 Individuální účetní závěrka nebo IAS 28 Investice do přidružených podniků
a společných podniků. V určitých případech však IFRS 10, IAS 27 nebo IAS 28 vyžadují nebo umožňují účetní
jednotce účtovat o podílech v dceřiných a přidružených podnicích a ve společných podnicích v souladu
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s některými nebo všemi požadavky tohoto standardu. Účetní jednotky použijí tento standard také na deriváty
podílů účastí v dceřiných a přidružených podnicích a ve společných podnicích, pokud derivát nenaplňuje
definici kapitálového nástroje účetní jednotky tak, jak je vymezen v IAS 32 Finanční nástroje: Vykazování;
b) …
g) jakékoli forwardové smlouvy mezi nabyvatelem a prodávajícím akcionářem na nákup nebo prodej nabývané
společnosti, v jehož důsledku vznikne podniková kombinace zahrnutá do rozsahu působnosti IFRS 3 Podnikové
kombinace k budoucímu datu akvizice. Trvání této forwardové smlouvy by nemělo přesáhnout přiměřenou
lhůtu běžně potřebnou k získání všech požadovaných povolení a k dokončení transakce.
80

…Z toho vyplývá, že zajišťovací účetnictví lze použít u transakcí mezi účetními jednotkami v rámci jedné skupiny
pouze v individuálních nebo samostatných účetních závěrkách těchto účetních jednotek, a nikoli v konsolidované
účetní závěrce skupiny s výjimkou konsolidované účetní závěrky investiční jednotky, jak je definována v IFRS 10,
kde nebudou transakce mezi investiční jednotkou a jejími dceřinými společnostmi oceněné v reálné hodnotě
vykázané do zisku nebo ztráty vyloučeny z konsolidované účetní závěrky. …

103R Dokument Investiční jednotky (změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27), vydaný v říjnu 2012, změnil odstavce 2 a 80.
Účetní jednotka je povinna použít tyto změny pro roční období počínající 1. lednem 2014 nebo později. Dřívější
použití dokumentu Investiční jednotky je povoleno. Pokud účetní jednotka použije tyto změny dříve, musí současně
použít rovněž všechny změny obsažené v dokumentu Investiční jednotky.
Změny IFRS 12 Zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách
Odstavec 2 se mění.
2

Za účelem splnění cíle uvedeného v odstavci 1 účetní jednotka zveřejní:
a) podstatné úsudky a předpoklady, které učinila při určování:
i) povahy svého podílu v jiné účetní jednotce nebo ujednání,
ii) typu společného ujednání, ve kterém má podíl (odstavce 7-9),
iii) zda splňuje definici investiční jednotky, pokud je to relevantní (odstavec 9A), a
b) …

Za odstavec 9 se vkládá nový nadpis a nové odstavce 9A–9B.
Statut investiční jednotky
9A

Když mateřský podnik určí, že je investiční jednotkou v souladu s odstavcem 27 IFRS 10, je investiční
jednotka povinna zveřejnit informace o významných úsudcích a předpokladech, které provedla při
určování, zda je investiční jednotkou. Pokud investiční jednotka postrádá jeden nebo více typických
znaků investiční jednotky (viz odstavec 28 IFRS 10), musí zveřejnit své důvody pro závěr, že je i přesto
investiční jednotkou.

9B

Když se účetní jednotka stane nebo přestane být investiční jednotkou, musí zveřejnit změnu statutu investiční
jednotky a důvody této změny. Kromě toho musí účetní jednotka, která se stane investiční jednotkou, zveřejnit
vliv této změny statutu na účetní závěrku za vykazované období včetně:
a) celkové reálné hodnoty ke dni změny statutu dceřiných společností, které přestaly být konsolidovány,
b) případného celkového zisku nebo ztráty vypočtených v souladu s odstavcem B101 IFRS 10, a
c) řádek (řádky) výsledovky, na nichž je vykazován zisk nebo ztráta (pokud nejsou vykazovány samostatně).

Za odstavec 19 se vkládá nový nadpis a nové odstavce 19A–19G.
PODÍLY V NEKONSOLIDOVANÝCH DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTECH (INVESTIČNÍ JEDNOTKY)
19A

Investiční jednotka, která je v souladu s IFRS 10 povinna uplatnit výjimku z konsolidace a místo toho účtovat
o své investici v dceřiné společnosti v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, musí tuto skutečnost
zveřejnit.
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Pro každou nekonsolidovanou dceřinou společnost je investiční jednotka povinna zveřejnit:
a) název dceřiné společnosti,
b) hlavní místo podnikání (a zemi registrace, jestliže se liší od hlavního místa podnikání) dceřiné společnosti, a
c) výši vlastnického podílu drženého investiční jednotkou, a pokud se liší, držený podíl na hlasovacích právech.

19C

Pokud je investiční jednotka mateřským podnikem jiné investiční jednotky, musí tento mateřský podnik zveřej
ňovat rovněž skutečnosti uvedené v odst. 19B písm. a)–c) u investic, které jsou ovládány jeho dceřinou investiční
jednotkou. Toto zveřejnění může být provedeno zahrnutím účetní závěrky dceřiné společnosti (nebo dceřiných
společností), která obsahuje výše uvedené informace, do účetní závěrky mateřského podniku.

19D

Investiční jednotka zveřejní:
a) povahu a rozsah veškerých podstatných omezení schopnosti nekonsolidované dceřiné společnosti (např.
vyplývajících z úvěrových smluv, regulačních požadavků nebo smluvních ujednání) převádět prostředky na
investiční jednotku formou peněžních dividend nebo splátek úvěrů a půjček poskytnutých nekonsolidované
dceřiné společnosti investiční jednotkou.
b) veškeré stávající závazky nebo záměry poskytovat finanční nebo jinou podporu nekonsolidované dceřiné
společnosti včetně příslibů nebo záměrů pomoci dceřiné společnosti při získávání finanční podpory.

19E

Pokud investiční jednotka nebo kterákoli její dceřiná společnost během vykazovaného období poskytla finanční
nebo jinou podporu nekonsolidované dceřiné společnosti, aniž by ji k tomu zavazovala smluvní povinnost (např.
nákup aktiv nebo nástrojů vydaných dceřinou společností nebo pomoc dceřiné společnosti při získávání finanční
podpory), je účetní jednotka povinna zveřejnit:
a) druh a výši podpory poskytnuté jednotlivým nekonsolidovaným dceřiným společnostem, a
b) důvody poskytnutí této podpory.

19F

Investiční jednotka zveřejní podmínky veškerých smluvních ujednání, na jejichž základě by účetní jednotka nebo
její nekonsolidovaná dceřiná společnost byly povinny poskytnout finanční podporu nekonsolidované, ovládané,
strukturované účetní jednotce včetně událostí nebo okolností, které by mohly vykazující účetní jednotce způsobit
ztrátu (např. ujednání o likviditě nebo aktivační mechanismy v oblasti úvěrového ratingu spojené s povinnostmi
nákupu aktiv strukturované účetní jednotky nebo poskytnutí finanční podpory).

19G

Jestliže během účetního období poskytla investiční jednotka nebo kterákoli její nekonsolidovaná dceřiná společ
nost finanční nebo jinou podporu nekonsolidované strukturované účetní jednotce, kterou investiční jednotka
neovládala, aniž by k tomu byla smluvně vázána, a pokud toto poskytnutí podpory vyústilo ve stav, kdy investiční
jednotka tuto strukturovanou účetní jednotku ovládá, je investiční jednotka povinna zveřejnit vysvětlení faktorů
relevantních pro rozhodnutí o poskytnutí této podpory.

Za odstavec 21 se vkládá nový odstavec 21A.
21A

Investiční jednotka nemusí poskytovat zveřejnění požadovaná v odst. 21 písm. b) a c).

Za odstavec 25 se vkládá nový odstavec 25A.
25A

Investiční jednotka nemusí poskytovat zveřejnění požadovaná v odstavci 24 pro nekonsolidovanou strukturo
vanou účetní jednotku, kterou ovládá a pro kterou poskytuje zveřejnění požadovaná v odstavcích 19A–19G.

V dodatku A se doplňuje nový pojem.
V IAS 27 (ve znění z roku 2011), IAS 28 (ve znění z roku 2011), IFRS 10 a IFRS 11 Společná ujednání jsou definovány
následující pojmy, které jsou užívány v tomto IFRS ve významu uvedeném ve výše zmíněných IFRS:
— přidružený podnik
— konsolidovaná účetní závěrka
— ovládání účetní jednotky
— ekvivalenční metoda
— skupina
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— investiční jednotka
— společné ujednání
— …
V dodatku C se doplňuje nový odstavec C1B.
C1B

Dokument Investiční jednotky (změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27), vydaný v říjnu 2012, změnil odstavec 2
a dodatek A, a doplnil odstavce 9A–9B, 19A–19G, 21A a 25A. Účetní jednotka je povinna použít tyto
změny pro roční období počínající 1. lednem 2014 nebo později. Dřívější přijetí je povoleno. Pokud účetní
jednotka použije tyto změny dříve, musí tuto skutečnost uvést a současně použít všechny změny obsažené
v dokumentu Investiční jednotky.

Změny IAS 27 Individuální účetní závěrka
Odstavce 5–6 se mění.
5

V dodatku A IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka, v dodatku A IFRS 11 Společná ujednání a v odstavci 3 IAS 28
Investice do přidružených podniků a společných podniků jsou definovány tyto termíny:
— přidružený podnik
— ovládání jednotky, do níž bylo investováno
— skupina
— investiční jednotka
— spoluovládání
— …

6

Individuální účetní závěrka je taková závěrka, která je prezentována navíc ke konsolidované účetní závěrce nebo
navíc k účetní závěrce, v níž jsou investice do přidružených podniků nebo společných podniků zaúčtovány za
použití ekvivalenční metody, s výjimkou případů stanovených v odstavcích 8–8A. Individuální účetní závěrka
nemusí být připojena k takové účetní závěrce, ani ji nemusí doprovázet.

Za odstavec 8 se vkládá nový odstavec 8A.
8A

Investiční jednotka, která je povinna v aktuálním období a ve všech srovnávacích obdobích uplatňovat výjimku
z konsolidace pro všechny své dceřiné společnosti v souladu s odstavcem 31 standardu IFRS 10, zveřejňuje
individuální účetní závěrku jako svou jedinou účetní závěrku.

Za odstavec 11 se vkládají nové odstavce 11A–11B.
11A

Pokud je mateřský podnik povinen v souladu s odstavcem 31 IFRS 10 ocenit svou investici do dceřiné společnosti
v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty v souladu s IFRS 9, musí o investici do dceřiné společnosti
účtovat stejným způsobem i ve své individuální účetní závěrce.

11B

Když mateřský podnik přestane být investiční jednotkou nebo se investiční jednotkou stane, musí účtovat o této
změně počínaje datem, kdy ke změně statutu došlo, následujícím způsobem:
a) když účetní jednotka přestane být investiční jednotkou, pak v souladu s odstavcem 10 buď:
i) zaúčtuje investici do dceřiné společnosti v pořizovací ceně. Reálná hodnota dceřiné společnosti k datu
změny statutu se použije jako předpokládaná pořizovací cena k tomuto datu, nebo
ii) bude i nadále účtovat o investici do dceřiné společnosti v souladu s IFRS 9.
b) když se účetní jednotka stane investiční jednotkou, účtuje o investici do dceřiné společnosti v reálné hodnotě
vykázané do zisku nebo ztráty v souladu s IFRS 9. Rozdíl mezi předchozí účetní hodnotou dceřiné společnosti
a její reálnou hodnotou k datu změny statutu investora musí být vykázán ve výsledovce jako zisk nebo ztráta.
S kumulovanou částkou všech úprav reálné hodnoty dříve vykázané v ostatním úplném výsledku hospodaření
v souvislosti s těmito dceřinými společnostmi se zachází stejně, jako kdyby investiční jednotka pozbyla těchto
dceřiných společností k datu změny statutu.

Za odstavec 16 se vkládá nový odstavec 16A.
16A

Když investiční jednotka, která je mateřským podnikem (jiným než mateřským podnikem uvedeným
v odstavci 16), sestavuje v souladu s odstavcem 8A individuální účetní závěrku jako svou jedinou účetní
závěrku, je povinna tuto skutečnost zveřejnit. Investiční jednotka je rovněž povinna zveřejnit informace
týkající se investičních jednotek v souladu se standardem IFRS 12 Zveřejnění podílů v jiných účetních
jednotkách.
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Odstavec 17 se mění.
17

Když mateřský podnik (jiný než mateřský podnik uvedený v odstavcích 16–16A) nebo investor, který
spoluovládá jednotku, do které se investovalo, nebo na ni má podstatný vliv, sestavuje individuální účetní
závěrku, musí tento mateřský podnik nebo investor identifikovat účetní závěrku sestavenou v souladu
s IFRS 10, IFRS 11 nebo IAS 28 (ve znění z roku 2011), která se jej týká. Mateřský podnik nebo investor
je rovněž povinen ve své individuální účetní závěrce uvést:
a) …

Odstavec 18 se mění.
18

… Pokud účetní jednotka použije tento standard dříve, musí tuto skutečnost zveřejnit a současně použít standardy
IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 a IAS 28 (ve znění z roku 2011).

Za odstavec 18 se vkládají nové odstavce 18A–18I.
18A

Dokument Investiční jednotky (změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27), vydaný v říjnu 2012, změnil odstavce 5, 6, 17
a 18 a doplnil odstavce 8A, 11A–11B, 16A a 18B–18I. Účetní jednotka je povinna použít tyto změny pro roční
období počínající 1. lednem 2014 nebo později. Dřívější použití je povoleno. Pokud účetní jednotka použije tyto
změny dříve, musí tuto skutečnost uvést a současně použít všechny změny obsažené v dokumentu Investiční
jednotky.

18B

Pokud k datu prvotní aplikace změn dokumentu Investiční jednotky (kterým je pro účely tohoto standardu začátek
ročního vykazovaného období, pro které jsou tyto změny použity poprvé) dospěje mateřský podnik k závěru, že
je investiční jednotkou, uplatní na svou investici do dceřiné společnosti odstavce 18C–18I.

18C

K datu prvotní aplikace je investiční jednotka, která dříve oceňovala svou investici do dceřiné společnosti poři
zovací cenou, povinna tuto investici nyní ocenit reálnou hodnotou vykázané do zisku nebo ztráty, jako kdyby
požadavky tohoto IFRS byly účinné po celou dobu. Investiční jednotka retrospektivně upraví roční období, které
bezprostředně předchází datu prvotní aplikace, a upraví nerozdělené zisky na začátku bezprostředně předcháze
jícího období o případné rozdíly mezi:
a) předchozí účetní hodnotou investice a
b) reálnou hodnotou investice investora do dceřiné společnosti.

18D

K datu prvotní aplikace je investiční jednotka, která dříve oceňovala svou investici do dceřiné společnosti poři
zovací cenou prostřednictvím ostatního úplného výsledku, povinna nadále oceňovat tuto investici reálnou hodno
tou. Kumulovaná částka všech úprav reálné hodnoty, dříve vykazovaná v ostatním úplném výsledku, musí být
převedena do nerozdělených zisků na počátku ročního období bezprostředně předcházejícího datu prvotní apli
kace.

18E

Investiční jednotka k datu prvotní aplikace neprovede úpravy předchozího účtování podílu v dceřiné společnosti,
u níž původně zvolila ocenění reálnou hodnotou vykázané do zisku nebo ztráty v souladu s IFRS 9, jak umožňuje
odstavec 10.

18F

Před datem přijetí IFRS 13 Ocenění reálnou hodnotou je investiční jednotka povinna používat částky reálné hodnoty,
které byly dříve oznámeny investorům nebo vedení, pokud tyto částky představují částku, za níž by investice
mohla být směněna mezi znalými a ochotnými stranami při transakci za podmínek obvyklých k datu ocenění.

18G

Pokud není ocenění investice do dceřiné společnosti v souladu s odstavci 18C–18F prakticky proveditelné (podle
definice v IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby), uplatní investiční jednotka požadavky tohoto
standardu na počátku nejstaršího období, pro něž je použití odstavců C3B–C3C prakticky proveditelné, což může
být aktuální období. Investor retrospektivně upraví roční období, které bezprostředně předchází datu prvotní
aplikace, pokud není počátkem nejstaršího období, pro které je použití tohoto odstavce prakticky proveditelné,
aktuální období. Pokud datum, k němuž je pro investiční jednotku prakticky proveditelné ocenění dceřiné
společnosti reálnou hodnotou, nastane dříve než začátek bezprostředně předcházejícího období, provede investor
na počátku tohoto bezprostředně předcházejícího období úpravu vlastního kapitálu o veškeré rozdíly mezi:
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a) předchozí účetní hodnotou investice, a
b) reálnou hodnotou investice investora do dceřiné společnosti.
Pokud je nejstarší období, pro které je uplatnění tohoto odstavce prakticky proveditelné, totožné s aktuálním
obdobím, musí být úprava vlastního kapitálu vykázána na počátku aktuálního období.
18H

Pokud investiční jednotka pozbude investice do dceřiné společnosti nebo přestane tuto dceřinou společnost
ovládat před datem prvotní aplikace úprav dokumentu Investiční jednotky, není investiční jednotka povinna provést
úpravy předchozího účtování této dceřiné společnosti.

18I

Bez ohledu na odkazy na roční období bezprostředně předcházející datu prvotní aplikace (dále jen „bezprostředně
předcházející období“) v odstavcích 18C–18G může účetní jednotka předložit rovněž upravené srovnávací infor
mace za případná dřívější vykazovaná období, ale není povinna tak učinit. Pokud však účetní jednotka předloží
upravené srovnávací informace za jakákoli dřívější období, musí být všechny odkazy na „bezprostředně před
cházející období“ v odstavcích 18C–18G vykládány jako „nejstarší upravené vykazované srovnatelné období“.
Pokud účetní jednotka vykazuje neupravené srovnávací informace za jakákoli dřívější období, musí jasně určit,
které informace nebyly upraveny, uvést, že byly sestaveny na jiném základě, a tento základ objasnit.
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1175/2013
ze dne 20. listopadu 2013,
kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění
přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka benalaxyl-M a mění příloha
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
(Text s významem pro EHP)

navrhovaná žadatelem. Členský stát určený jako zpra
vodaj předložil dne 21. listopadu 2003 návrh zprávy
o hodnocení. Tento návrh zprávy o hodnocení byl
přezkoumán členskými státy a Evropským úřadem pro
bezpečnost potravin (dále jen „úřad“). Úřad předložil
Komisi svůj závěr (4) o přezkumu hodnocení rizik účinné
látky benalaxylu-M z hlediska pesticidů dne 28. července
2007.

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS
a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 a čl. 78 odst. 2
uvedeného nařízení,

(4)

Ve svém závěru úřad nezohlednil všechny informace
předložené před tímto datem žadatelem a vyhodnocené
členským státem určeným jako zpravodaj. Komise požá
dala úřad, aby svůj závěr upravil a zohlednil všechny
předložené informace.

(5)

Členský stát určený jako zpravodaj posoudil všechny
informace předložené žadatelem a předložil dne
16. dubna 2012 dodatek k návrhu zprávy o hodnocení.

(6)

Dodatek k návrhu zprávy o hodnocení byl přezkoumán
členskými státy a úřadem. Úřad předložil Komisi první
verzi svého závěru (5) o hodnocení rizik účinné látky
benalaxyl-M z hlediska pesticidů dne 21. března 2013
a upravenou verzi dne 25. března 2013. Aktualizovaný
návrh zprávy o hodnocení a závěr úřadu byly přezkou
mány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru
pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončeny dne
3. října 2013 v podobě zprávy Komise o přezkoumání
benalaxylu-M.

(7)

Z různých provedených zkoumání vyplynulo, že
přípravky na ochranu rostlin obsahující benalaxyl-M
mohou obecně splňovat požadavky stanovené v čl. 5
odst. 1 písm. a) a b) a v čl. 5 odst. 3 směrnice
91/414/EHS, zejména pokud jde o použití, která byla
zkoumána a podrobně popsána ve zprávě Komise
o přezkoumání. Proto je vhodné benalaxyl-M schválit.

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 80 odst. 1 písm. a) nařízení (ES)
č. 1107/2009 se směrnice Rady 91/414/EHS (2) použije
na postupy a podmínky schvalování účinných látek,
o nichž bylo přijato rozhodnutí podle čl. 6 odst. 3
uvedené směrnice před 14. červnem 2011. U benala
xylu-M byly podmínky čl. 80 odst. 1 písm. a) nařízení
(ES) č. 1107/2009 splněny rozhodnutím Komise
2003/35/ES (3).

(2)

Dne 22. února 2002 obdrželo Portugalsko v souladu
s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS žádost od společ
nosti Isagro SpA o zařazení účinné látky benalaxyl-M do
přílohy I směrnice 91/414/EHS. Rozhodnutím
2003/35/ES bylo potvrzeno, že je příslušná dokumentace
„úplná“, tzn. že v zásadě vyhovuje požadavkům na údaje
a informace stanoveným v přílohách II a III směrnice
91/414/EHS.

(3)

Účinky této účinné látky na zdraví lidí a zvířat a na
životní prostředí byly zhodnoceny v souladu s ustanove
ními čl. 6 odst. 2 a 4 směrnice 91/414/EHS pro použití

(1) Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění
přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991,
s. 1).
(3) Rozhodnutí Komise 2003/35/ES ze dne 10. ledna 2003, kterým se
v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému
zkoumání s ohledem na možné zařazení benalaxylu-M, benthiavali
karbu, 1-methylcyklopropenu, prothiokonazolu a fluoxastrobinu do
přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na
ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 52).

(4) EFSA Scientific Report (2007) 108, 1–86.
(5) EFSA Journal 2013; 11(1):3052. K dispozici na internetu: www.efsa.
europa.eu
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(8)

(9)
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Před schválením je třeba poskytnout členským státům
a zúčastněným stranám přiměřené období, které jim
umožní připravit se na plnění nových požadavků, které
ze schválení vyplynou.
Aniž jsou v důsledku schválení dotčeny povinnosti stano
vené nařízením (ES) č. 1107/2009, mělo by vzhledem
k specifické situaci vzniklé přechodem od směrnice
91/414/EHS k nařízení (ES) č. 1107/2009 platit následu
jící. Členským státům by po schválení mělo být posky
tnuto šestiměsíční období, ve kterém přezkoumají povo
lení přípravků na ochranu rostlin obsahujících benalaxylM. Členské státy by případně měly povolení změnit,
nahradit nebo odejmout. Odchylně od uvedené lhůty
by pro předložení a zhodnocení úplné dokumentace
podle přílohy III, jak je stanoveno ve směrnici
91/414/EHS, mělo být pro každý přípravek na ochranu
rostlin a pro každé navrhované použití v souladu s jedno
tnými zásadami poskytnuto delší období.
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Článek 2
Přehodnocení přípravků na ochranu rostlin
1.
V souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 členské státy do
31. října 2014 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající
povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou
látku benalaxyl-M.

Do tohoto dne zejména ověří, zda jsou splněny podmínky
přílohy I tohoto nařízení, s výjimkou podmínek stanovených
ve sloupci o zvláštních ustanoveních uvedené přílohy, a zda
držitel povolení má dokumentaci či přístup k dokumentaci
splňující požadavky přílohy II směrnice 91/414/EHS v souladu
s podmínkami čl. 13 odst. 1 až 4 uvedené směrnice a článku
62 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(10)

Zkušenosti z předchozích zařazení účinných látek,
hodnocených v rámci nařízení Komise (EHS)
č. 3600/92 (1), do přílohy I směrnice 91/414/EHS
ukázaly, že při výkladu povinností držitelů stávajících
povolení mohou vzniknout problémy, pokud jde
o přístup k údajům. Aby se předešlo dalším těžkostem,
zdá se proto nezbytné ujasnit povinnosti členských států,
zejména povinnost ověřit, že držitel povolení má přístup
k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené
směrnice. Ve srovnání se směrnicemi, které byly dosud
přijaty a kterými se mění příloha I uvedené směrnice, a s
nařízeními schvalujícími účinné látky však toto ujasnění
neukládá členským státům ani držitelům povolení žádné
nové povinnosti.

2.
Odchylně od odstavce 1 členské státy v souladu s jedno
tnými zásadami stanovenými v čl. 29 odst. 6 nařízení (ES)
č. 1107/2009 přehodnotí každý povolený přípravek na ochranu
rostlin obsahující benalaxyl-M jako jedinou účinnou látku, nebo
jako jednu z několika účinných látek, které byly všechny
nejpozději do 30. dubna 2014 uvedeny v příloze prováděcího
nařízení (EU) č. 540/2011, a to na základě dokumentace
splňující požadavky přílohy III směrnice 91/414/EHS a při
zohlednění sloupce o zvláštních ustanoveních přílohy I tohoto
nařízení. Na základě tohoto hodnocení určí, zda přípravek
splňuje podmínky stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES)
č. 1107/2009.

(11)

V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 by
příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2)
měla být odpovídajícím způsobem změněna.

Po tomto určení postupují členské státy takto:

(12)

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

a) pokud přípravek obsahuje benalaxyl-M jako jedinou účinnou
látku, povolení v případě potřeby změní nebo odejmou
nejpozději do 31. října 2015, nebo

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Schválení účinné látky
Účinná látka benalaxyl-M, specifikovaná v příloze I, se schvaluje
za podmínek stanovených v uvedené příloze.
(1) Nařízení Komise (EHS) č. 3600/92 ze dne 11. prosince 1992,
kterým se stanoví další prováděcí pravidla pro první etapu pracov
ního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS
o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 366,
15.12.1992, s. 10).
(2) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května
2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek
(Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

b) pokud přípravek obsahuje benalaxyl-M jako jednu z několika
účinných látek, povolení v případě potřeby změní nebo
odejmou do 31. října 2015 nebo do data stanoveného pro
tuto změnu či odnětí v příslušném aktu nebo aktech, jimiž
se příslušná látka nebo látky zařazují do přílohy I směrnice
91/414/EHS nebo jimiž se příslušná látka nebo látky schva
lují, podle toho, co nastane později.

Článek 3
Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011
Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění
v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
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Článek 4
Vstup v platnost a použitelnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne 1. května 2014.

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

V Bruselu dne 20. listopadu 2013.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda

Obecný název, identifikační čísla

Benalaxyl-M

Methyl-N-(fenylacetyl)-N-(2,6xylyl)-D-alaninát

Čistota (1)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

≥ 950 g/kg

1. května 2014

30. dubna 2024

CIPAC 766

Zvláštní ustanovení

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES)
č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání
benalaxylu-M, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené
Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. října
2013.

CS

CAS 98243-83-5

Název podle IUPAC

21.11.2013

PŘÍLOHA I

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní
pozornost:
— ochraně pracovníků před opětovným vstupem,
— ochraně podzemních vod před metabolity BM-M2 (N-(malonyl)N-(2,6-xylyl)-DL-alanin) a BM-M3 (N-(malonyl)-N-(2,6-xylyl)-Dalanin), pokud je tato účinná látka používána v oblastech s citli
vými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.

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

Úřední věstník Evropské unie

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke
zmírnění rizika.

L 312/21
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PŘÍLOHA II
V části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se doplňuje nová položka, která zní:
Obecný název, identifikační čísla

„58

Benalaxyl-M
CAS 98243-83-5

Název podle IUPAC

Methyl-N-(fenylacetyl)N-(2,6-xylyl)-D-alaninát

Čistota (*)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

≥ 950 g/kg

1. května 2014

30. dubna 2024

CIPAC 766

Zvláštní ustanovení

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení
(ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy
o přezkoumání benalaxylu-M, a zejména dodatky I a II
uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový
řetězec a zdraví zvířat dne 3. října 2013.

CS

Číslo

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat
zvláštní pozornost:
— ochraně pracovníků před opětovným vstupem,

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření
ke zmírnění rizika.“
(*) Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.

Úřední věstník Evropské unie

— ochraně podzemních vod před metabolity BM-M2 (N(malonyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alanin) a BM-M3 (N-(malonyl)N-(2,6-xylyl)-D-alanin), pokud je tato účinná látka použí
vána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými
podmínkami.

21.11.2013

CS
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1176/2013
ze dne 20. listopadu 2013,
kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009o uvádění
přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka pyroxsulam a mění příloha
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
(Text s významem pro EHP)

navrhovaná žadatelem. Členský stát určený jako zpra
vodaj předložil dne 20. března 2008 návrh zprávy
o hodnocení. V souladu s čl. 11 odst. 6 nařízení Komise
(EU) č. 188/2011 (4) byly dne 5. července 2012 od
žadatele vyžádány dodatečné informace. Hodnocení
dodatečných údajů ze strany Spojeného království bylo
předloženo ve formátu aktualizovaného návrhu zprávy
o hodnocení v listopadu 2012.

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS
a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 a čl. 78 odst. 2
uvedeného nařízení,

(4)

Uvedený návrh zprávy o hodnocení byl přezkoumán
členskými státy a Evropským úřadem pro bezpečnost
potravin (dále jen „úřad“). Úřad předložil Komisi svůj
závěr o přezkumu hodnocení rizik účinné látky pyroxsu
lam (5) z hlediska pesticidů dne 3. dubna 2013. Návrh
zprávy o hodnocení a závěr úřadu byly přezkoumány
členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro
potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončeny dne
3. října 2013 v podobě zprávy Komise o přezkoumání
pyroxsulamu.

(5)

Z různých provedených zkoumání vyplynulo, že
přípravky na ochranu rostlin obsahující pyroxsulam
mohou obecně splňovat požadavky stanovené v čl. 5
odst. 1 písm. a) a b) a v čl. 5 odst. 3 směrnice
91/414/EHS, zejména pokud jde o použití, která byla
zkoumána a podrobně popsána ve zprávě Komise
o přezkoumání. Proto je vhodné pyroxsulam schválit.

(6)

V souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve
spojení s článkem 6 téhož nařízení a s ohledem na
současný stav vědeckých a technických poznatků je
však nezbytné stanovit některé podmínky a omezení.
Zejména je vhodné vyžádat si další potvrzující informace.

(7)

Před schválením je třeba poskytnout členským státům
a zúčastněným stranám přiměřené období, které jim
umožní připravit se na plnění nových požadavků, které
ze schválení vyplynou.

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

(3)

V souladu s čl. 80 odst. 1 písm. a) nařízení (ES)
č. 1107/2009 se směrnice Rady 91/414/EHS (2) použije
na postupy a podmínky schvalování účinných látek,
o nichž bylo přijato rozhodnutí podle čl. 6 odst. 3
uvedené směrnice před 14. červnem 2011. U pyroxsu
lamu byly podmínky čl. 80 odst. 1 písm. a) nařízení (ES)
č.
1107/2009
splněny
rozhodnutím
Komise
2007/277/ES (3).

V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS obdrželo
Spojené království dne 28. února 2006 od společnosti
Dow AgroSciences GmbH žádost o zařazení účinné látky
pyroxsulam do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Rozhod
nutím 2007/277/ES bylo potvrzeno, že je příslušná
dokumentace „úplná“, tzn., že v zásadě vyhovuje poža
davkům na údaje a informace stanoveným v přílohách II
a III směrnice 91/414/EHS.

Účinky této účinné látky na zdraví lidí a zvířat a na
životní prostředí byly zhodnoceny v souladu s ustanove
ními čl. 6 odst. 2 a 4 směrnice 91/414/EHS pro použití

(1) Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění
přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991,
s. 1).
(3) Rozhodnutí Komise 2007/277/ES ze dne 20. dubna 2007, kterým
se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému
zkoumání s ohledem na možné zařazení pyroxsulamu do přílohy
I směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 116, 4.5.2007, s. 59).

(4) Nařízení Komise (EU) č. 188/2011 ze dne 25. února 2011, kterým
se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud
jde o postup posuzování účinných látek, které nebyly uvedeny na
trh do dvou let ode dne oznámení uvedené směrnice (Úř. věst. L 53,
26.2.2011, s. 51).
(5) EFSA Journal (2013); 11(4):3182. K dispozici na internetové adrese:
www.efsa.europa.eu
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(9)
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Aniž jsou v důsledku schválení dotčeny povinnosti stano
vené nařízením (ES) č. 1107/2009, mělo by vzhledem
k specifické situaci vzniklé přechodem od směrnice
91/414/EHS k nařízení (ES) č. 1107/2009 platit následu
jící. Členským státům by po schválení mělo být posky
tnuto šestiměsíční období, ve kterém přezkoumají povo
lení přípravků na ochranu rostlin obsahujících pyroxsu
lam. Členské státy by případně měly povolení změnit,
nahradit nebo odejmout. Odchylně od uvedené lhůty
by pro předložení a zhodnocení úplné dokumentace
podle přílohy III, jak je stanoveno ve směrnici
91/414/EHS, mělo být pro každý přípravek na ochranu
rostlin a pro každé navrhované použití v souladu s jedno
tnými zásadami poskytnuto delší období.

Zkušenosti z předchozích zařazení účinných látek,
posouzených v rámci nařízení Komise (EHS)
č. 3600/92 (1), do přílohy I směrnice 91/414/EHS
ukázaly, že při výkladu povinností držitelů stávajících
povolení mohou vzniknout problémy, pokud jde
o přístup k údajům. Aby se předešlo dalším těžkostem,
zdá se proto být nezbytné ujasnit povinnosti členských
států, zejména povinnost ověřit, že držitel povolení má
přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II
uvedené směrnice. Ve srovnání se směrnicemi, které
byly dosud přijaty a kterými se mění příloha I uvedené
směrnice, a s nařízeními schvalujícími účinné látky však
toto ujasnění neukládá členským státům ani držitelům
povolení žádné nové povinnosti.

21.11.2013

Článek 2
Přehodnocení přípravků na ochranu rostlin
1.
V souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 členské státy do
31. října 2014 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající
povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou
látku pyroxsulam.

Do tohoto dne zejména ověří, zda jsou splněny podmínky
přílohy I tohoto nařízení, s výjimkou podmínek stanovených
ve sloupci o zvláštních ustanoveních uvedené přílohy, a zda
držitel povolení má dokumentaci či přístup k dokumentaci
splňující požadavky přílohy II směrnice 91/414/EHS v souladu
s podmínkami čl. 13 odst. 1 až 4 uvedené směrnice a článku
62 nařízení (ES) č. 1107/2009.

2.
Odchylně od odstavce 1 členské státy v souladu s jedno
tnými zásadami stanovenými v čl. 29 odst. 6 nařízení (ES)
č. 1107/2009 přehodnotí každý povolený přípravek na ochranu
rostlin obsahující pyroxsulam jako jedinou účinnou látku, nebo
jako jednu z několika účinných látek, které byly všechny
nejpozději do 30. dubna 2014 uvedeny v příloze prováděcího
nařízení (EU) č. 540/2011, a to na základě dokumentace
splňující požadavky přílohy III směrnice 91/414/EHS a při
zohlednění sloupce o zvláštních ustanoveních přílohy I tohoto
nařízení. Na základě tohoto hodnocení určí, zda přípravek
splňuje podmínky stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES)
č. 1107/2009.

V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 by
příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2)
měla být odpovídajícím způsobem změněna.
Po tomto určení postupují členské státy takto:

(11)

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

a) pokud přípravek obsahuje pyroxsulam jako jedinou účinnou
látku, povolení v případě potřeby změní nebo odejmou
nejpozději do 31. října 2015, nebo

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Schválení účinné látky
Účinná látka pyroxsulam, specifikovaná v příloze I, se schvaluje
za podmínek stanovených v uvedené příloze.
(1) Nařízení Komise (EHS) č. 3600/92 ze dne 11. prosince 1992,
kterým se stanoví prováděcí pravidla pro první etapu pracovního
programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění
přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 366, 15.12.1992,
s. 10).
(2) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května
2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek
(Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

b) pokud přípravek obsahuje pyroxsulam jako jednu z několika
účinných látek, povolení v případě potřeby změní nebo
odejmou do 31. října 2015 nebo do data stanoveného pro
tuto změnu či odnětí v příslušném aktu nebo aktech, jimiž
se příslušná látka nebo látky zařazují do přílohy I směrnice
91/414/EHS nebo jimiž se příslušná látka nebo látky schva
lují, podle toho, co nastane později.

Článek 3
Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011
Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění
v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

21.11.2013
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Článek 4
Vstup v platnost a použitelnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se od 1. května 2014.

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

V Bruselu dne 20. listopadu 2013.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda

Obecný název, identifikační čísla

Pyroxsulam
CAS 422556-08-9

Čistota (1)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

N-(5,7-dimethoxy[1,2,4]triazo
lo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2methoxy-4-(trifluoromethyl)py
ridin-3-sulfonamid

≥ 965 g/kg

1. května 2014

30. dubna 2024

Zvláštní ustanovení

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v čl. 29 odst. 6 naří
zení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy
o přezkoumání pyroxsulamu, a zejména dodatky I a II uvedené
zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví
zvířat dne 3. října 2013.

CS

CIPAC 793

Název podle IUPAC

L 312/26

PŘÍLOHA I

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní
pozornost:
a) riziku pro podzemní vody, je-li tato účinná látka používána
v oblastech s citlivými půdními nebo klimatickými podmínkami;
b) riziku pro vodní organismy.
Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke
zmírnění rizika.
1) toxikologický význam nečistoty číslo 3 (jak je uvedeno ve zprávě
o přezkoumání);
2) akutní toxicitu metabolitu PSA;
3) toxikologický význam metabolitu 6-Cl-7-OH-XDE-742.
Žadatel předloží tyto informace Komisi, členským státům a úřadu
do 30. dubna 2016.
(1) Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.

Úřední věstník Evropské unie

Žadatel předloží potvrzující informace, pokud jde o:

21.11.2013

21.11.2013

PŘÍLOHA II
V části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se doplňuje nová položka, která zní:
Obecný název, identifikační
čísla

„61

Pyroxsulam
CAS 422556-08-9
CIPAC 793

Název podle IUPAC

Čistota (*)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

N-(5,7-dimetho
xy[1,2,4]triazolo[1,5a]pyrimidin-2-yl)-2methoxy-4-(trifluorome
thyl)pyridin-3-sulfona
mid

≥ 965 g/kg

1. května 2014

30. dubna 2024

Zvláštní ustanovení

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v čl. 29 odst. 6 nařízení
(ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání
pyroxsulamu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené
Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. října
2013.

CS

Číslo

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní
pozornost:
a) riziku pro podzemní vody, je-li tato účinná látka používána
v oblastech s citlivými půdními nebo klimatickými podmínkami;
b) riziku pro vodní organismy.

Žadatel předloží potvrzující informace, pokud jde o:
1) toxikologický význam nečistoty číslo 3 (jak je uvedeno ve zprávě
o přezkoumání);
2) akutní toxicitu metabolitu PSA;
3) toxikologický význam metabolitu 6-Cl-7-OH-XDE-742.

Úřední věstník Evropské unie

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke
zmírnění rizika.

Žadatel předloží tyto informace Komisi, členským státům a úřadu do
30. dubna 2016.“
(*) Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1177/2013
ze dne 20. listopadu 2013,
kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění
přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka spirotetramat a mění příloha
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
(Text s významem pro EHP)

navrhovaná žadatelem. Členský stát určený jako zpra
vodaj předložil dne 5. května 2008 návrh zprávy
o hodnocení.

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
(4)

Uvedený návrh zprávy o hodnocení byl přezkoumán
členskými státy a Evropským úřadem pro bezpečnost
potravin (dále jen „úřad“). Úřad předložil Komisi svůj
závěr o přezkumu hodnocení rizik účinné látky spirote
tramatu z hlediska pesticidů (4) dne 27. května 2013.
Návrh zprávy o hodnocení a závěr úřadu byly přezkou
mány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru
pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončeny dne
3. října 2013 v podobě zprávy Komise o přezkoumání
spirotetramatu.

(5)

Z různých provedených zkoumání vyplynulo, že lze
očekávat, že přípravky na ochranu rostlin obsahující
spirotetramat budou obecně splňovat požadavky stano
vené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) a v čl. 5 odst. 3
směrnice 91/414/EHS, zejména pokud jde o použití,
které bylo zkoumáno a podrobně popsáno ve zprávě
Komise o přezkoumání. Proto je vhodné spirotetramat
schválit.

(6)

V souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve
spojení s článkem 6 téhož nařízení a s ohledem na
současný stav vědeckých a technických poznatků je
však nezbytné stanovit některé podmínky a omezení.
Zejména je vhodné vyžádat si další potvrzující informace.

(7)

Před schválením je třeba poskytnout členským státům
a zúčastněným stranám přiměřené období, které jim
umožní připravit se na plnění nových požadavků, které
ze schválení vyplynou.

(8)

Aniž jsou v důsledku schválení dotčeny povinnosti stano
vené nařízením (ES) č. 1107/2009, mělo by vzhledem
k specifické situaci vzniklé přechodem od směrnice
91/414/EHS k nařízení (ES) č. 1107/2009 platit následu
jící. Členským státům by mělo být po schválení posky
tnuto šestiměsíční období, ve kterém přezkoumají povo
lení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující spirote
tramat. Členské státy by případně měly povolení změnit,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS
a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 a čl. 78 odst. 2
uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

(3)

V souladu s čl. 80 odst. 1 písm. a) nařízení (ES)
č. 1107/2009 se směrnice Rady 91/414/EHS (2) použije
na postupy a podmínky schvalování účinných látek,
o nichž bylo přijato rozhodnutí podle čl. 6 odst. 3
uvedené směrnice před 14. červnem 2011. U spirotetra
matu byly podmínky čl. 80 odst. 1 písm. a) nařízení (ES)
č.
1107/2009
splněny
rozhodnutím
Komise
2007/560/ES (3).

V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS obdrželo
Rakousko dne 9. října 2006 od společnosti Bayer CropS
cience AG žádost o zařazení účinné látky spirotetramat
do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Rozhodnutím
2007/560/ES bylo potvrzeno, že je příslušná dokumen
tace „úplná“, tzn. že v zásadě vyhovuje požadavkům na
údaje a informace stanoveným v přílohách II a III směr
nice 91/414/EHS.

Účinky této účinné látky na zdraví lidí a zvířat a na
životní prostředí byly zhodnoceny v souladu s ustanove
ními čl. 6 odst. 2 a 4 směrnice 91/414/EHS pro použití

(1) Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění
přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991,
s. 1).
(3) Rozhodnutí Komise 2007/560/ES ze dne 2. srpna 2007, kterým se
v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému
zkoumání s ohledem na možné zařazení chlorantraniliprolu, hepta
maloxyglukanu, spirotetramatu a Helicoverpa armigera nucleopolyhe
drovirus do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 213,
15.8.2007, s. 29).

(4) EFSA Journal 2013; 11(6):3243. K dispozici na internetu: www.efsa.
europa.eu
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nahradit nebo odejmout. Odchylně od uvedené lhůty by
pro předložení a zhodnocení úplné dokumentace podle
přílohy III, jak je stanoveno ve směrnici 91/414/EHS,
mělo být pro každý přípravek na ochranu rostlin a pro
každé navrhované použití v souladu s jednotnými
zásadami poskytnuto delší období.

(9)

(10)

(11)

Zkušenosti z předchozích zařazení účinných látek,
posouzených v rámci nařízení Komise (EHS)
č. 3600/92 (1), do přílohy I směrnice 91/414/EHS
ukázaly, že při výkladu povinností držitelů stávajících
povolení mohou vzniknout problémy, pokud jde
o přístup k údajům. Aby se předešlo dalším těžkostem,
zdá se proto být nezbytné ujasnit povinnosti členských
států, zejména povinnost ověřit, že držitel povolení má
přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II
uvedené směrnice. Ve srovnání se směrnicemi, které
byly dosud přijaty a kterými se mění příloha I uvedené
směrnice, a s nařízeními schvalujícími účinné látky však
toto ujasnění neukládá členským státům ani držitelům
povolení žádné nové povinnosti.

V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 by
příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2)
měla být odpovídajícím způsobem změněna.

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

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Schválení účinné látky

L 312/29

Do tohoto dne zejména ověří, zda jsou splněny podmínky
přílohy I tohoto nařízení, s výjimkou podmínek stanovených
ve sloupci o zvláštních ustanoveních uvedené přílohy, a zda
držitel povolení má dokumentaci či přístup k dokumentaci
splňující požadavky přílohy II směrnice 91/414/EHS v souladu
s podmínkami čl. 13 odst. 1 až 4 uvedené směrnice a článku
62 nařízení (ES) č. 1107/2009.

2.
Odchylně od odstavce 1 členské státy v souladu s jedno
tnými zásadami stanovenými v čl. 29 odst. 6 nařízení (ES)
č. 1107/2009 přehodnotí každý povolený přípravek na ochranu
rostlin obsahující spirotetramat jako jedinou účinnou látku,
nebo jako jednu z několika účinných látek, které byly všechny
nejpozději do 30. dubna 2014 uvedeny v příloze prováděcího
nařízení (EU) č. 540/2011, a to na základě dokumentace
splňující požadavky přílohy III směrnice 91/414/EHS a při
zohlednění sloupce o zvláštních ustanoveních přílohy I tohoto
nařízení. Na základě tohoto hodnocení určí, zda přípravek
splňuje podmínky stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES)
č. 1107/2009.

Po tomto určení postupují členské státy takto:

a) pokud přípravek obsahuje spirotetramat jako jedinou
účinnou látku, povolení v případě potřeby změní nebo
odejmou nejpozději do 31. října 2015; nebo

b) pokud přípravek obsahuje spirotetramat jako jednu z něko
lika účinných látek, povolení v případě potřeby změní nebo
odejmou do 31. října 2015 nebo do data stanoveného pro
tuto změnu či odnětí v příslušném aktu nebo aktech, jimiž
se příslušná látka nebo látky zařazují do přílohy I směrnice
91/414/EHS nebo jimiž se příslušná látka nebo látky schva
lují, podle toho, co nastane později.

Účinná látka spirotetramat, specifikovaná v příloze I, se schva
luje za podmínek stanovených v uvedené příloze.
Článek 3
Článek 2

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Přehodnocení přípravků na ochranu rostlin

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění
v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

1.
V souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 členské státy do
31. října 2014 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající
povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou
látku spirotetramat.

Článek 4

(1) Nařízení Komise (EHS) č. 3600/92 ze dne 11. prosince 1992,
kterým se stanoví prováděcí pravidla pro první etapu pracovního
programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění
přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 366, 15.12.1992,
s. 10).
(2) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května
2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek
(Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

Vstup v platnost a použitelnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. května 2014.
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Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 20. listopadu 2013.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda

21.11.2013

PŘÍLOHA I

Obecný název, Identifikační čísla

Spirotetramat

cis-4-(etoxykarbonyloxy)8-metoxy-3-(2,5-xylyl)-1azaspiro[4.5]dec-3-en-2-on

Čistota (1)

Datum schválení

Konec platnosti
schválení

≥ 970 g/kg

1. května 2014

30. dubna 2024

č. CIPAC 795

Zvláštní ustanovení

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES)
č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání
spirotetramatu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené
Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. října
2013.

CS

č. CAS 203313-25-1

Název podle IUPAC

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní
pozornost riziku pro hmyzožravé ptactvo.
Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke
zmírnění rizika.

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

Úřední věstník Evropské unie

Žadatel předloží Komisi, členským státům a úřadu potvrzující infor
mace týkající se potenciálního narušení účinků žláz s vnitřní sekrecí
u ptáků a ryb do dvou let po přijetí pokynů OECD ke zkouškám
ohledně narušení činnosti žláz s vnitřní sekrecí nebo případně po
přijetí uznaných zkušebních pokynů Společenství.

L 312/31

L 312/32

PŘÍLOHA II
V části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se doplňuje nová položka, která zní:
Obecný název, Identifikační čísla

„60

Spirotetramat
č. CAS 203313-25-1

Název podle IUPAC

cis-4-(etoxykarbonyloxy)-8metoxy-3-(2,5-xylyl)-1azaspiro[4.5]dec-3-en-2-on

Čistota (*)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

≥ 970 g/kg

1. května 2014

30. dubna 2024

č. CIPAC 795

Zvláštní ustanovení

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení
(ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy
o přezkoumání spirotetramatu, a zejména dodatky I a II
uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový
řetězec a zdraví zvířat dne 3. října 2013.

CS

Číslo

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat
zvláštní pozornost riziku pro hmyzožravé ptactvo.
Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření
ke zmírnění rizika.

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

Úřední věstník Evropské unie

Žadatel předloží Komisi, členským státům a úřadu potvrzující
informace týkající se potenciálního narušení účinků žláz
s vnitřní sekrecí u ptáků a ryb do dvou let po přijetí pokynů
OECD ke zkouškám ohledně narušení činnosti žláz s vnitřní
sekrecí nebo případně po přijetí uznaných zkušebních
pokynů Společenství.“
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1178/2013
ze dne 20. listopadu 2013,
kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky
ethoprofos
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

(5)

Komise v dané věci konzultovala úřad, který předložil své
stanovisko o hodnocení rizik ethoprofu dne 30. ledna
2013 (5). Návrh zprávy o hodnocení, dodatek a stano
visko úřadu byly přezkoumány členskými státy a Komisí
v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví
zvířat a dokončeny dne 3. října 2013 v podobě zprávy
Komise o přezkoumání ethoprofu.

(6)

Komise vyzvala oznamovatele, aby ke zprávě o přezkou
mání ethoprofu podal připomínky.

(7)

Komise dospěla k závěru, že další potvrzující informace
prokázaly, že vysoké riziko pro ptáky a savce živící se
žížalami lze vyloučit pouze uložením dalších omezení.

(8)

Potvrzuje se, že účinná látka ethoprofos se považuje za
schválenou podle nařízení (ES) č. 1107/2009. V zájmu
snížení expozice ptáků a savců živících se žížalami na
minimální úroveň je však zapotřebí ještě více omezit
použití uvedené účinné látky a stanovit zvláštní opatření
ke zmírnění rizika na ochranu dotčených druhů.

(9)

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 by proto
měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Členským státům by měl být poskytnut určitý čas na
změnu nebo odnětí povolení pro přípravky na ochranu
rostlin obsahující ethoprofos.

(11)

U přípravků na ochranu rostlin obsahujících ethoprofos,
u kterých členské státy v souladu s článkem 46 nařízení
(ES) č. 1107/2009 udělují odkladnou lhůtu, by tato lhůta
měla uplynout nejpozději osmnáct měsíců po vstupu
tohoto nařízení v platnost.

(12)

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

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS
a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 21 odst. 3 druhou možnost
a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

Směrnicí Komise 2007/52/ES (2) byl ethoprofos zařazen
jako účinná látka do přílohy I směrnice Rady
91/414/EHS (3), a to pod podmínkou, že dotčené členské
státy zajistí, že oznamovatel, na jehož žádost byl etho
profos do uvedené přílohy zařazen, předloží další
potvrzující informace ve formě studií ohledně rizik pro
ptáky a savce živící se žížalami.

Účinné látky zařazené do přílohy I směrnice 91/414/EHS
se považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009
a jsou uvedeny v části A přílohy prováděcího nařízení
Komise (EU) č. 540/2011 (4).

(3)

Oznamovatel předložil členskému státu zpravodaji Spoje
nému království ve stanovené lhůtě dodatečné informace
ve formě studií týkajících se rizik pro ptáky a savce živící
se žížalami.

(4)

Spojené království posoudilo dodatečné informace před
ložené oznamovatelem. Předložilo své posouzení ve
formě dodatku k návrhu zprávy o hodnocení ostatním
členským státům, Komisi a Evropskému úřadu pro
bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dne 5. září 2011.

(1) Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) Směrnice Komise 2007/52/ES ze dne 16. srpna 2007, kterou se
mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných
látek ethoprofos, pirimifos-methyl a fipronil (Úř. věst. L 214,
17.8.2007, s. 3).
(3) Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění
přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991,
s. 1).
(4) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května
2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek
(Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of
confirmatory data submitted for the active substance ethoprophos.
EFSA Journal 2013; 11(2):3089. [27 s.]. doi:10.2903/j.
efsa.2013.3089. K dispozici na internetu: www.efsa.europa.eu/
efsajournal.htm
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Článek 3

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odkladná lhůta

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Jakákoli odkladná lhůta udělená členskými státy v souladu
s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být co nejkratší
a uplyne nejpozději 11. června 2015.

Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění
v souladu s přílohou tohoto nařízení.
Článek 2
Přechodná opatření

Článek 4

V souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 členské státy do
11. června 2014 v případě potřeby změní nebo odejmou stáva
jící povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující
účinnou látku ethoprofos.

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.
V Bruselu dne 20. listopadu 2013.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda
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PŘÍLOHA
Znění řádku 155, ethoprofos, v části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se ve sloupci „Zvláštní ustanovení“
nahrazuje tímto:
„ČÁST A
Povolena mohou být pouze použití jako nematicid a insekticid v půdních aplikacích. Povolena může být pouze
jedna aplikace za sezonu, v množství nepřesahujícím 6 kg účinné látky na hektar.
Povolení se vydávají pouze profesionálním uživatelům.
ČÁST B
Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících ethoprofos pro jiná použití než
u brambor nepěstovaných k výživě lidí nebo zvířat věnují členské státy zvláštní pozornost kritériím uvedeným
v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty jakékoli potřebné údaje a informace
předtím, než je takové povolení uděleno.
Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry
zprávy o přezkoumání ethoprofu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro
potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 16. března 2007.
Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:
a) dietární expozici spotřebitelů;
b) bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno užití odpovídajících osobních a dýcha
cích ochranných pomůcek a jiných opatření ke zmírnění rizika, například použití uzavřeného přečerpávacího
systému pro distribuci tohoto produktu;
c) ochraně ptáků, savců, vodních organismů a povrchových a podzemních vod s citlivými podmínkami.
Podmínky povolení musí zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny a dosažení úplného
vpravení granulí do půdy.“
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1179/2013
ze dne 20. listopadu 2013
o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce
a zeleniny
paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde
o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvede
ného nařízení.

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října
2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů
a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jed
notné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),
s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze
dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k naří
zení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a
zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména
na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

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

(2)

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

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

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

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

V Bruselu dne 20. listopadu 2013.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

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

Kód třetích zemí (1)

0702 00 00

AL
MA
MK
TR
ZZ

59,9
40,6
50,7
116,2
66,9

0707 00 05

AL
MK
TR
ZZ

44,6
57,9
91,5
64,7

0709 93 10

MA
TR
ZZ

97,2
134,2
115,7

0805 20 10

MA
TR
ZA
ZZ

73,6
76,1
155,8
101,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

IL
TR
UY
ZZ

78,7
75,0
56,3
70,0

0805 50 10

TR
ZZ

72,6
72,6

0808 10 80

BA
BR
CL
MK
NZ
US
ZA
ZZ

54,0
93,9
102,3
38,5
93,9
117,9
204,0
100,6

0808 30 90

CN
TR
ZZ

57,5
116,3
86,9

Paušální dovozní hodnota

(1) Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.
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SMĚRNICE
PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2013/57/EU
ze dne 20. listopadu 2013,
kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku
7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků,
na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů
zemědělských rostlin a druhů zeleniny
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

(3)

Směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES by proto měly být
odpovídajícím způsobem změněny.

(4)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se
stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zeměděl
ství, zahradnictví a lesnictví,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/53/ES ze dne 13. června
2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rost
lin (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. a) a b) uvedené směr
nice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/55/ES ze dne 13. června
2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (2), a zejména na čl. 7
odst. 2 písm. a) a b) uvedené směrnice,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1
Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se nahrazují zněním v části
A přílohy této směrnice.

vzhledem k těmto důvodům:
Článek 2
(1)

Směrnice Komise 2003/90/ES (3) a 2003/91/ES (4) byly
přijaty s cílem zajistit, aby odrůdy, které členské státy
zařadí do svých národních katalogů, vyhovovaly
obecným zásadám stanoveným Odrůdovým úřadem
Společenství (CPVO), pokud jde o minimum znaků, na
které se zkoušky různých druhů vztahují, a minimální
podmínky pro zkoušení odrůd, jestliže takové obecné
zásady byly stanoveny. Na ostatní odrůdy se podle
uvedených směrnic vztahují obecné zásady Mezinárodní
unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV).

Přílohy směrnice 2003/91/ES se nahrazují zněním v části
B přílohy této směrnice.

Článek 3
Pro zkoušky zahájené před 1. červencem 2014 mohou členské
státy použít směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES ve zněních,
která byla v platnosti před jejich pozměněním touto směrnicí.

Článek 4
(2)

CPVO a UPOV od té doby stanovily další obecné zásady
a stávající obecné zásady aktualizovaly.

(1) Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1.
(2) Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33.
(3) Směrnice Komise 2003/90/ES ze dne 6. října 2003, kterou se
stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES,
pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a mini
mální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských
rostlin (Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 7).
(4) Směrnice Komise 2003/91/ES ze dne 6. října 2003, kterou se
stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES,
pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a mini
mální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny (Úř.
věst. L 254, 8.10.2003, s. 11).

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. června
2014. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. července 2014.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na
tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
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Článek 5
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 6
Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 20. listopadu 2013.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda
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PŘÍLOHA
ČÁST A
„PŘÍLOHA I
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a), které musí být v souladu s testovacími protokoly Odrůdového
úřadu Společenství (CPVO)
Vědecký název

Obecný název

Protokol CPVO

Festuca filiformis Pourr.

Kostřava vláskovitá

TP 67/1 ze dne 23.6.2011

Festuca ovina L.

Kostřava ovčí

TP 67/1 ze dne 23.6.2011

Festuca rubra L.

Kostřava červená

TP 67/1 ze dne 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Kostřava drsnolistá

TP 67/1 ze dne 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Jílek mnohokvětý

TP 4/1 ze dne 23.6.2011

Lolium perenne L.

Jílek vytrvalý

TP 4/1 ze dne 23.6.2011

Lolium x boucheanum Kunth

Jílek hybridní

TP 4/1 ze dne 23.6.2011

Pisum sativum L.

Hrách setý

TP 7/2 ze dne 11.3.2010

Brassica napus L.

Brukev řepka

TP 36/2 ze dne 16.11.2011

Cannabis sativa L.

Konopí seté

TP 276/1 ze dne 28.11.2012

Helianthus annuus L.

Slunečnice roční

TP 81/1 ze dne 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Len setý přadný/len setý olejný

TP 57/1 ze dne 21.3.2007

Avena nuda L.

Oves nahý

TP 20/1 ze dne 6.11.2003

Avena sativa L. (včetně A. byzantina K.
Koch)

Oves setý

TP 20/1 ze dne 6.11.2003

Hordeum vulgare L.

Ječmen setý

TP 19/3 ze dne 21.3.2012

Oryza sativa L.

Rýže setá

TP 16/2 ze dne 21.3.2012

Secale cereale L.

Žito seté

TP 58/1 ze dne 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybridy vzniklé křížením druhů rodu
Triticum s druhy rodu Secale

TP 121/2 rev. 1 ze dne 16.2.2011

Triticum aestivum L.

Pšenice setá

TP 3/4 rev. 2 ze dne 16.2.2011

Triticum durum Desf.

Pšenice tvrdá

TP 120/2 ze dne 6.11.2003

Zea mays L.

Kukuřice setá

TP 2/3 ze dne 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Brambor

TP 23/2 ze dne 1.12.2005

Znění těchto protokolů je k dispozici na internetových stránkách CPVO (www.cpvo.europa.eu).

21.11.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/41

PŘÍLOHA II
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b), které musí být v souladu s obecnými zásadami zkoušení
Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV)
Vědecký název

Obecný název

Obecná zásada UPOV

Beta vulgaris L.

Řepa obecná

TG/150/3 ze dne 4.11.1994

Agrostis canina L.

Psineček psí

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Psineček obrovský

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Psineček výběžkatý

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Psineček tenký

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Sveřep samužníkovitý

TG/180/3 ze dne 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Sveřep sitkovský

TG/180/3 ze dne 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Srha laločnatá

TG/31/8 ze dne 17.4.2002

Festuca arundinacea Schreber

Kostřava rákosovitá

TG/39/8 ze dne 17.4.2002

Festuca pratensis Huds.

Kostřava luční

TG/39/8 ze dne 17.4.2002

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hybridy vzniklé křížením druhů rodu
Festuca s druhy rodu Lolium

TG/243/1 ze dne 9.4.2008

Phleum nodosum L.

Bojínek cibulkatý

TG/34/6 ze dne 7.11.1984

Phleum pratense L.

Bojínek luční

TG/34/6 ze dne 7.11.1984

Poa pratensis L.

Lipnice luční

TG/33/6 ze dne 12.10.1990

Lotus corniculatus L.

Štírovník růžkatý

TG/193/1 ze dne 9.4.2008

Lupinus albus L.

Lupina bílá

TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupina úzkolistá

TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Lupina žlutá

TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Medicago sativa L.

Vojtěška setá

TG/6/5 ze dne 6.4.2005

Medicago x varia T. Martyn

Tolice měňavá

TG/6/5 ze dne 6.4.2005

Trifolium pratense L.

Jetel luční

TG/5/7 ze dne 4.4.2001

Trifolium repens L.

Jetel plazivý

TG/38/7 ze dne 9.4.2003

Vicia faba L.

Bob obecný

TG/8/6 ze dne 17.4.2002

Vicia sativa L.

Vikev setá

TG/32/7 ze dne 20.3.2013

L 312/42

CS

Úřední věstník Evropské unie

Vědecký název

Obecný název

21.11.2013

Obecná zásada UPOV

Brassica napus L. var. napobrassica (L.)
Rchb.

Tuřín

TG/89/6rev. ze dne 4.4.2001 +
1.4.2009

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Ředkev olejná

TG/178/3 ze dne 4.4.2001

Arachis hypogea L.

Podzemnice olejná

TG/93/3 ze dne 13.11.1985

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.)
Briggs

Řepice

TG/185/3 ze dne 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Světlice barvířská

TG/134/3 ze dne 12.10.1990

Gossypium spp.

Bavlník

TG/88/6 ze dne 4.4.2001

Papaver somniferum L.

Mák setý

TG/166/3 ze dne 24.3.1999

Sinapis alba L.

Hořčice bílá

TG/179/3 ze dne 4.4.2001

Glycine max (L.) Merrill

Sója luštinatá

TG/80/6 ze dne 1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench

Čirok obecný

TG/122/3 ze dne 6.10.1989

Znění těchto obecných zásad je k dispozici na internetových stránkách Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (www.upov.
int).“
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ČÁST B
„PŘÍLOHA I
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a), které musí být v souladu s testovacími protokoly Odrůdového
úřadu Společenství (CPVO)
Vědecký název

Obecný název

Protokol CPVO

Allium cepa L. (Cepa group)

Cibule a echalion

TP 46/2 ze dne 1.4.2009

Allium cepa L. (Aggregatum group)

Šalotka

TP 46/2 ze dne 1.4.2009

Allium fistulosum L.

Cibule sečka

TP 161/1 ze dne 11.3.2010

Allium porrum L.

Pór

TP 85/2 ze dne 1.4.2009

Allium sativum L.

Česnek

TP 162/1 ze dne 25.3.2004

Allium schoenoprasum L.

Pažitka

TP 198/1 ze dne 1.4.2009

Apium graveolens L.

Celer

TP 82/1 ze dne 13.3.2008

Apium graveolens L.

Celer bulvový

TP 74/1 ze dne 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Chřest

TP 130/2 ze dne 16.2.2011

Beta vulgaris L.

Řepa salátová včetně „Cheltenham
beet“

TP 60/1 ze dne 1.4.2009

Brassica oleracea L.

Kadeřávek

TP 90/1 ze dne 16.2.2011

Brassica oleracea L.

Květák

TP 45/2 ze dne 11.3.2010

Brassica oleracea L.

Brokolice

TP 151/2 ze dne 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Kapusta růžičková

TP 54/2 ze dne 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Kedluben

TP 65/1 ze dne 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Kapusta hlávková, zelí hlávkové bílé
a zelí hlávkové červené

TP 48/3 ze dne 16.2.2011

Brassica rapa L.

Zelí pekingské

TP 105/1 ze dne 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Chilli nebo paprika roční

TP 76/2 ze dne 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Endivie kadeřavá a eskariol

TP 118/2 ze dne 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Čekanka průmyslová

TP 172/2 ze dne 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Čekanka pro puky

TP 173/1 ze dne 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et
Nakai

Meloun vodní

TP 142/1 ze dne 21.3.2007

Cucumis melo L.

Meloun cukrový

TP 104/2 ze dne 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Okurka salátová a okurka nakládačka

TP 61/2 ze dne 13.3.2008
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Vědecký název

21.11.2013

Obecný název

Protokol CPVO

Cucurbita pepo L.

Tykev obecná

TP 119/1 ze dne 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

Artyčok a karda

TP 184/2 ze dne 27.2.2013

Daucus carota L.

Mrkev a mrkev krmná

TP 49/3 ze dne 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenykl sladký

TP 183/1 ze dne 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Salát hlávkový

TP 13/5 ze dne 16.2.2011

Solanum Lycopersicum L.

Rajče

TP 44/4 ze dne 27.2.2013

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex
A. W. Hill

Petržel

TP 136/1 ze dne 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Fazol šarlatový

TP 9/1 ze dne 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Fazol obecný keříčkový a fazol
obecný pnoucí

TP 12/4 ze dne 27.2.2013

Pisum sativum L. (partim)

Hrách dřeňový, hrách kulatosemenný
a hrách cukrový

TP 7/2 ze dne 11.3.2010

Raphanus sativus L.

Ředkvička

TP 64/2 ze dne 27.2.2013

Solanum melongena L.

Lilek vejcoplodý

TP 117/1 ze dne 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Špenát

TP 55/5 ze dne 27.2.2013

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Kozlíček polníček

TP 75/2 ze dne 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Bob zahradní

TP Broadbean/1 ze dne 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Kukuřice cukrová a kukuřice pukan
cová

TP 2/3 ze dne 11.3.2010

Znění těchto protokolů je k dispozici na internetových stránkách CPVO (www.cpvo.europa.eu).
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PŘÍLOHA II
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b), které musí být v souladu s obecnými zásadami zkoušení
Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV)
Vědecký název

Obecný název

Obecná zásada UPOV

Beta vulgaris L.

Mangold

TG/106/4 ze dne 31.3.2004

Brassica rapa L.

Vodnice

TG/37/10 ze dne 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Čekanka hlávková

TG/154/3 ze dne 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Tykev velkoplodá

TG/155/4rev. ze dne 28.3.2007 a ze
dne 1.4.2009

Rheum rhabarbarum L.

Reveň

TG/62/6 ze dne 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Hadí mord španělský neboli černý
kořen

TG/116/4 ze dne 24.3.2010

Solanum lycopersicum L. x Solanum
habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner;
Solanum lycopersicum L. x Solanum
peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycoper
sicum L. x Solanum cheesmaniae (L.
Ridley) Fosberg

Podnože rajčat

TG/294/1 ze dne 20.3.2013

Znění těchto obecných zásad je k dispozici na internetových stránkách Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (www.upov.
int).“
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ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ RADY
ze dne 15. listopadu 2013
o jmenování jednoho dánského člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
(2013/669/EU)
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na článek 302 této smlouvy,
s ohledem na návrh dánské vlády,
s ohledem na stanovisko Evropské komise,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Dne 13. září 2010 přijala Rada rozhodnutí
2010/570/EU, Euratom o jmenování členů Evropského
hospodářského a sociálního výboru na období od 21. září
2010 do 20. září 2015 (1).
Po skončení mandátu pana Pedera Muncha HANSENA se
uvolnilo jedno místo člena Evropského hospodářského
a sociálního výboru,

(1) Úř. věst. L 251, 25.9.2010, s. 8.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Pan Bernt FALLENKAMP je jmenován členem Evropského hospo
dářského a sociálního výboru na zbývající část funkčního
období, tedy do 20. září 2015.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 15. listopadu 2013.
Za Radu
předseda
R. ŠADŽIUS
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ROZHODNUTÍ RADY
ze dne 15. listopadu 2013
o jmenování jedné německé členky a jednoho německého náhradníka Výboru regionů
(2013/670/EU)
RADA EVROPSKÉ UNIE,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

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

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

s ohledem na návrh německé vlády,

— paní Birgit HONÉOVÁ, Staatssekretärin
a

vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

(3)

Ve dnech 22. prosince 2009 a 18. ledna 2010 Rada
přijala rozhodnutí 2009/1014/EU (1) a 2010/29/EU (2)
o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na
období od 26. ledna 2010 do 25. ledna 2015.
Po skončení mandátu paní Martiny KROGMANNOVÉ se
uvolnilo jedno místo člena Výboru regionů.
Po skončení mandátu pana Wilhelma HOGREFEHO se
uvolnilo jedno místo náhradníka Výboru regionů,

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

b) jako náhradník:
— pan Sven AMBROSY, Landrat des Kreises Friesland.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 15. listopadu 2013.
Za Radu
předseda
R. ŠADŽIUS
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OPRAVY

Oprava směrnice Rady 2011/70/Euratom ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro
odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem
(Úřední věstník Evropské unie L 199 ze dne 2. srpna 2011)
Strana 56, čl. 15 odst. 1 první pododstavec:
místo:

„1.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto
směrnicí do 23. srpna 2015. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.“,

má být:

„1.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto
směrnicí do 23. srpna 2013. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.“

21.11.2013

EUR-Lex (http://new.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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