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II
(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 224/2014
ze dne 10. března 2014
o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
spravedlivý proces a právo na ochranu osobních údajů.
Toto nařízení musí být uplatňováno v souladu s těmito
právy a zásadami.

RADA EVROPSKÉ UNIE,

na s ohledem Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na článek 215 této smlouvy,
s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/798/SZBP ze dne
23. prosince 2013 o omezujících opatřeních vůči Středoafrické
republice (1),

(4)

S ohledem na konkrétní hrozbu mezinárodnímu míru
a bezpečnosti, kterou představuje situace ve Středoafrické
republice, a v zájmu zajištění soudržnosti s postupem
v případě změny a přezkumu přílohy rozhodnutí
2014/125/SZBP, by pravomoc ke změně seznamů
v příloze I tohoto nařízení měla vykonávat Rada.

(5)

Součástí postupu pro změny seznamů uvedených
v příloze I tohoto nařízení by mělo být to, že určeným
fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo
orgánům budou sděleny důvody jejich zařazení na
seznam, jak jsou předány Výborem pro sankce Rady
bezpečnosti OSN podle odstavce 57 rezoluce Rady
bezpečnosti OSN 2127(2013), aby měly příležitost se
k těmto důvodům vyjádřit. Jsou-li předloženy připo
mínky nebo nové podstatné důkazy, měla by Rada
s ohledem na tyto připomínky své rozhodnutí
přezkoumat a dotčenou fyzickou nebo právnickou
osobu, subjekt nebo orgán o této skutečnosti informovat.

(6)

Pro účely provádění tohoto nařízení a v zájmu zajištění
co největší právní jistoty v rámci Unie by měla být
zveřejněna jména a další důležité údaje týkající se fyzic
kých a právnických osob, subjektů a orgánů, jejichž
finanční prostředky a hospodářské zdroje musí být
v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Veškeré zpraco
vání osobních údajů týkajících se fyzických osob podle
tohoto nařízení by mělo být v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (3) a se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (4).

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro
zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

V souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2127
(2013) ze dne 5. prosince 2013 a č. 2134 (2014) ze
dne 28. ledna 2014, stanoví rozhodnutí Rady
2013/798/SZBP
pozměněné
rozhodnutím
Rady
2014/125/SZBP (2) zbrojní embargo proti Středoafrické
republice a zmrazení finančních prostředků a hospodář
ských zdrojů některých osob, které jsou zapojené do
činností, jež ohrožují mír, stabilitu nebo bezpečnost Stře
doafrické republiky, či poskytují pro tyto činnosti
podporu.

(2)

Opatření stanovená v rezoluci Rady bezpečnosti OSN
č. 2127 (2013) a č. 2134 (2014) spadají do oblasti
působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a proto,
především z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňo
vání hospodářskými subjekty ve všech členských státech,
je k jejich provádění nezbytné regulační opatření na
úrovni Unie.

(3)

Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady
uznané zejména v Listině základních práv Evropské
unie, především právo na účinnou právní ochranu a

(1) Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 51.
(2) Rozhodnutí Rady 2014/125/SZBP ze dne 10. března 2014, kterým
se mění rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči
Středoafrické republice (Viz strana 22. v tomto čísle Úředního věst
níku).

(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne
18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpra
cováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o
volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.)
(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října
1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osob
ních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281,
23.11.1995, s. 31).
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Aby se zajistilo, že opatření stanovená v tomto nařízení
jsou účinná, mělo by toto nařízení neprodleně vstoupit
v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) „zprostředkovatelskými službami“:
i) sjednávání nebo organizování operací týkajících se
nákupu, prodeje nebo dodávek zboží a technologií
nebo finančních a technických služeb ze třetí země do
jakékoli jiné třetí země, nebo
ii) prodej nebo nákup zboží a technologií nebo finančních
a technických služeb, které jsou umístěny ve třetí zemi,
za účelem jejich převodu do jiné třetí země;
b) „nárokem“ jakýkoli nárok, uplatňovaný právní cestou či
nikoli, jenž vznikl přede dnem vstupu tohoto nařízení v plat
nost nebo po tomto dni, na základě smlouvy nebo operace
nebo v souvislosti s nimi, zejména:
i) nárok na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo
operace nebo s nimi spojeného;
ii) nárok na prodloužení doby platnosti nebo na vyplacení
dluhopisů, finančních záruk nebo příslibu odškodnění
v jakékoli formě;
iii) nárok na náhradu škody související se smlouvou nebo
operací;
iv) protinárok;
v) nárok na uznání nebo vymáhání, včetně využití postupů,
jako je doložka vykonatelnosti, rozsudek či rozhodčí
nález nebo jiné rovnocenné rozhodnutí bez ohledu na
místo vydání.
c) „smlouvou nebo operací“ jakákoli operace bez ohledu na její
formu a právo, které se na ni vztahuje, jež zahrnuje jednu
nebo více smluv nebo podobných závazků uzavřených mezi
stejnými nebo různými stranami; v tomto smyslu se „smlou
vou“ rozumějí též dluhopisy, záruky nebo přísliby odškod
nění, zejména finanční záruky nebo přísliby finančního
odškodnění, a úvěry, ať už jsou právně nezávislé či nikoli,
a jakákoli související ujednání vyplývající z dané operace
nebo s ní související;
d) „příslušnými orgány“ příslušné orgány členských států
uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je
v příloze II;
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e) „hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná nebo
nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními
prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků,
zboží nebo služeb;
f) „zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění jejich použití
k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakým
koli způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zasta
vením;
g) „zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli
pohybu, převodu, přeměně, použití finančních prostředků,
přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem,
který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění,
vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která
by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy port
folia;
h) „finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské
výhody všeho druhu, mimo jiné:
i) peníze v hotovosti, šeky, finanční pohledávky, směnky,
platební příkazy a jiné platební nástroje;
ii) vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů,
zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;
iii) veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové
nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů
zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních
listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích;
iv) úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocháze
jící z aktiv nebo jimi vytvářené;
v) úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo
jiné finanční závazky;
vi) akreditivy, nákladní listy, dodací listy a
vii) dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích
nebo na finančních zdrojích;
i) „Výborem pro sankce“ Výbor Rady bezpečnosti OSN, který
byl zřízen podle odstavce 57 rezoluce Rady bezpečnosti
OSN č. 2127 (2013);
j) „technickou pomocí“ jakákoli technická pomoc týkající se
oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušek, údržby nebo
jiných technických služeb, která může mít podobu pokynů,
poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či doved
ností nebo konzultací; technická pomoc zahrnuje též ústní
formy pomoci;
k) „územím Unie“ území členských států, na která se vztahuje
Smlouva za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzduš
ného prostoru.
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Článek 2
Zakazuje se přímo či nepřímo poskytovat:
a) technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby souvise
jící se zbožím a technologiemi uvedenými na Společném
vojenském seznamu Evropské unie (1) („Společný vojenský
seznam“) nebo s poskytováním, výrobou, údržbou nebo
používáním zboží uvedeného na tomto seznamu jakékoli
osobě, subjektu či orgánu ve Středoafrické republice nebo
pro použití ve Středoafrické republice;
b) financování nebo finanční pomoc v souvislosti s prodejem,
dodávkou, převodem nebo vývozem zboží a technologií
uvedenými na Společném vojenském seznamu, což zahrnuje
zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru, jakož
i pojištění a zajištění pro jakýkoli jejich prodej, dodávku,
převod nebo vývoz nebo pro poskytování související tech
nické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb jakékoli
osobě, subjektu či orgánu ve Středoafrické republice nebo
pro použití ve Středoafrické republice;
c) technickou pomoc, financování nebo finanční pomoc, zpro
středkovatelské služby či přepravní služby související s posky
továním vyzbrojených žoldnéřů ve Středoafrické republice
nebo pro použití ve Středoafrické republice.
Článek 3
Odchylně od článku 2 se zákazy v něm uvedené nepoužijí na
poskytování technické pomoci, financování nebo finanční
pomoc nebo zprostředkovatelské služby určené výhradně
k podpoře nebo pro potřeby mise na budování míru ve Stře
doafrické republice (MICOPAX), mezinárodní mise na podporu
Středoafrické republiky vedené africkými státy (MISCA), Jedno
tného úřadu OSN pro budování míru ve Středoafrické republice
(BINUCA) a jeho ochranné jednotky, regionálních jednotek
Africké unie (AU-RTF), francouzských sil nasazených ve Stře
doafrické republice a operace Evropské unie ve Středoafrické
republice (EUFOR RCA).
Článek 4
Odchylně od článku 2, pokud bylo poskytování této technické
pomoci nebo zprostředkovatelských služeb, financování nebo
finanční pomoci schváleno Výborem pro sankce, se zákazy
v něm uvedené nepoužijí na poskytování:
a) technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb souvi
sejících s nesmrtícím vojenským vybavením určeným
výhradně pro humanitární nebo ochranné účely;
b) technické pomoci, financování nebo finanční podpory
prodeje, převodu nebo vývozu zboží a technologií uvede
ných na Společném vojenském seznamu nebo na poskyto
vání související technické pomoci nebo zprostředkovatel
ských služeb.
(1) Úř. věst. C 69, 18.3.2010, s. 19.
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Článek 5
1.
Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské
zdroje, které patří jakýmkoli fyzickým nebo právnickým
osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze I nebo
které jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány.

2.
Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí
být přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo práv
nickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze
I nebo poskytnuty v jejich prospěch.

3.
Příloha I obsahuje seznam fyzických a právnických osob,
subjektů a orgánů, u nichž Výbor pro sankce shledal, že:

a) jsou zapojeny do činností, jež ohrožují mír, stabilitu nebo
bezpečnost Středoafrické republiky, či poskytují podporu pro
tyto činnosti, včetně činností, jež ohrožují nebo porušují
prozatímní dohody nebo ohrožují proces politické transfor
mace, včetně přechodu ke svobodným a spravedlivým demo
kratickým volbám, nebo tomuto procesu brání, nebo
podněcují násilí;

b) porušují zbrojní embargo stanovené v bodu 54 rezoluce
Rady bezpečnosti OSN č. 2127 (2013), nebo přímo či
nepřímo dodaly, prodaly nebo převedly ozbrojeným
skupinám či zločineckým sítím ve Středoafrické republice
nebo přijaly zbraně nebo jakýkoli související materiál, nebo
jakékoli technické poradenství, odbornou přípravu či pomoc,
včetně finančních prostředků a finanční pomoci, související
s násilnými činnostmi ozbrojených skupin či zločineckých
sítí ve Středoafrické republice;

c) jsou ve Středoafrické republice zapojeny do plánování, řízení
či páchání činů, které porušují mezinárodní právo v oblasti
lidských práv nebo případně mezinárodní humanitární
právo, nebo které představují zneužívání či porušování
lidských práv, včetně činů zahrnujících sexuální násilí, cílené
útoky na civilní obyvatelstvo, etnicky či nábožensky zaměře
ných útoků, útoků na školy a nemocnice, únosů a nuceného
vysídlení;

d) provádějí ve Středoafrické republice nábor dětí nebo je
využívají v ozbrojených konfliktech, čímž porušují platné
mezinárodní právo;

e) poskytují ve Středoafrické republice podporu ozbrojeným
skupinám nebo zločineckým sítím prostřednictvím nezákon
ného využívání přírodních zdrojů, včetně diamantů a volně
žijících druhů a planě rostoucích rostlin a produktů z nich
vyrobených;

f) brání dodávkám humanitární pomoci do Středoafrické repu
bliky nebo přístupu k humanitární pomoci či její distribuci
v této zemi;
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g) jsou zapojeny do plánování, řízení, podpory či páchání
útoků na mise OSN nebo přítomné mezinárodní bezpeč
nostní síly, včetně úřadu BINUCA, mise MISCA, EUFOR
RCA a dalších sil, které je podporují;
h) zastávají vedoucí postavení v některém ze subjektů určených
Výborem pro sankce, nebo tomuto subjektu poskytují
podporu, jednají v jeho zájmu nebo jeho jménem či pod
jeho vedením;
i) jednají jménem nebo na příkaz osob, subjektů nebo orgánů
uvedených v písmenech a) až h) nebo subjektů, které jsou
těmito osobami vlastněny nebo ovládány.
Článek 6
Odchylně od článku 5 mohou příslušné orgány členských států
povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků
nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých
finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za
podmínek, které považují za vhodné, a jsou-li splněny následu
jící podmínky:
a) dotčený příslušný orgán shledá, že tyto finanční prostředky
nebo hospodářské zdroje jsou:
i) nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických
nebo právnických osob, subjektů a orgánů uvedených
v příloze I a rodinných příslušníků závislých na těchto
fyzických osobách, včetně úhrad za potraviny, plateb
nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékař
skou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné
služby;
ii) určeny výlučně k hrazení přiměřených odměn za
odborné výkony či náhradě výdajů vzniklých v souvislosti
s poskytováním právních služeb, nebo
iii) určeny výlučně k hrazení poplatků nebo nákladů na
běžné vedení nebo správu zmrazených finančních
prostředků nebo hospodářských zdrojů a
b) dotčený členský stát oznámil Výboru pro sankce rozhodnutí
dle písmene a) a svůj úmysl udělit povolení a Výbor pro
sankce proti takovému postupu nevznesl námitku do pěti
pracovních dnů po tomto oznámení.
Článek 7
Odchylně od článku 5 mohou příslušné orgány členských států
povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků
nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých
finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za
podmínek, které považují za vhodné, a pokud příslušný orgán
shledá, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje
jsou nutné k úhradě mimořádných výdajů, a za předpokladu,
že dotčený členský stát oznámil Výboru pro sankce své rozhod
nutí a že Výbor pro sankce jej schválil.
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Článek 8
Odchylně od článku 5 mohou příslušné orgány členských států
povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků
nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:
a) dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou
předmětem soudcovského, správního nebo arbitrážního
zástavního práva, které vzniklo přede dnem, kdy byly osoba,
subjekt nebo orgán uvedené v článku 5 zařazeny do přílohy
I, nebo se na ně vztahuje soudní, správní nebo arbitrážní
rozhodnutí vynesené před tímto dnem;
b) dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou
použity výlučně k uspokojení pohledávek zajištěných tako
výmto zástavním právem nebo uznaných jako platné tako
výmto rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými
právními předpisy, jimiž se řídí práva osob majících takové
nároky;
c) zástavní právo nebo rozhodnutí nemá sloužit k prospěchu
fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvede
ného v příloze I;
d) uznání zástavního práva nebo rozhodnutí není v rozporu
s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě a
e) Výbor pro sankce byl členským státem o zástavním právu
nebo soudním rozhodnutí informován.
Článek 9
Odchylně od článku 5 a v případě, kdy je splatná platba fyzické
nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze
I na základě smlouvy nebo dohody, které byly dotčenou
osobou, subjektem nebo orgánem uzavřeny přede dnem, kdy
byly tyto fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány
určeny Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce,
mohou příslušné orgány členských států za podmínek, které
považují za vhodné, povolit uvolnění určitých zmrazených
finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud
dotčený příslušný orgán shledal, že:
a) finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity
na platbu provedenou fyzickou nebo právnickou osobou,
subjektem či orgánem uvedenými v příloze I;
b) platba není v rozporu s čl. 5 odst. 2 a
c) příslušný členský stát vyrozuměl Výbor pro sankce alespoň
deset dnů předem o svém záměru udělit povolení.
Článek 10
1.
Ustanovení čl. 5 odst. 2 nebrání finančním nebo
úvěrovým institucím, aby na zmrazený účet připisovaly finanční
prostředky, které byly na účet fyzické nebo právnické osoby,
subjektu či orgánu uvedených na seznamu v příloze I převedeny
třetími osobami, pokud přírůstky těchto účtů budou rovněž
zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce neprodleně
uvědomí o těchto transakcích příslušný orgán.
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2.
Ustanovení čl. 5 odst. 2 se nepoužije na připisování na
zmrazené účty:
a) úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů;
b) plateb splatných na základě smluv, dohod nebo závazků,
které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly
fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány uvedené
v článku 5 zařazeny do přílohy I, nebo
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Článek 14
1.
Nebude uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy
nebo operace, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo
nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními ulože
nými tímto nařízením, a to včetně náhrady škody nebo jiných
nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu škody nebo
nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení
doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu
odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo
příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:

c) plateb splatných podle soudcovského, správního nebo arbi
trážního zástavního práva nebo rozhodnutí, jak je uvedeno
v článku 8, a

a) určenými fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či
orgány uvedenými v příloze I;

pokud jsou veškeré takové úroky, jiné výnosy nebo platby
zmrazeny podle čl. 5 odst. 1.

b) jakýmikoli fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či
orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob,
subjektů nebo orgánů uvedených v písmenu a).

Článek 11
1.
Aniž jsou dotčeny příslušné předpisy o ohlašování, důvěr
nosti údajů a služebním tajemství, fyzické a právnické osoby,
subjekty a orgány:
a) neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu,
ve kterém mají bydliště nebo sídlo, veškeré informace, které
mohou usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou infor
mace o účtech a částkách zmrazených v souladu s článkem
5, a předají tyto informace buď přímo nebo prostřednictvím
dotčeného členského státu Komisi a
b) spolupracují s příslušným orgánem při ověřování těchto
informací.
2.
Veškeré dodatečné informace přímo obdržené Komisí se
zpřístupňují příslušným členským státům.
3.
Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené v souladu
s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly
poskytnuty nebo obdrženy.

2.
Ve všech řízeních k uspokojení nároku nese důkazní
břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno
odstavcem 1, fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán
usilující o uspokojení tohoto nároku.
3.
Tímto článkem není dotčeno právo fyzických nebo práv
nických osob, subjektů a orgánů uvedených v odstavci 1 na
soudní přezkum legality neplnění smluvních závazků v souladu
s tímto nařízením.
Článek 15
1.
Komise a členské státy se navzájem informují o opatřeních
přijatých podle tohoto nařízení a sdílejí všechny další důležité
informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto naříze
ním, zejména informace o:
a) finančních prostředcích zmrazených na základě článku 5
a povoleních udělených na základě článků 6,7 a 8;
b) porušování tohoto nařízení a o problémech s jeho
vymáháním a o rozhodnutích vydaných vnitrostátními
soudy.

Článek 12
Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž
cílem nebo výsledkem je obcházení opatření stanovených v člán
cích 2 a 5.
Článek 13
1.
Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů
nebo odmítnutí zpřístupnit finanční prostředky nebo hospo
dářské zdroje učiněné v dobré víře, že toto jednání je v souladu
s tímto nařízením, nezakládá jakoukoli odpovědnost fyzické
nebo právnické osoby, subjektu či orgánu, které je provádějí,
ani jejich vedoucích pracovníků či zaměstnanců, neprokáže-li se,
že tyto finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny
nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.
2.
Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů či
orgánů pro ně nezakládá žádnou odpovědnost, pokud nevěděly
a neměly rozumný důvod se domnívat, že svým jednáním poru
šují opatření stanovená v tomto nařízení.

2.
Členské státy neprodleně předají ostatním členským
státům a Komisi jakékoli další důležité informace, které mají
k dispozici a které by mohly ovlivnit účinné provádění tohoto
nařízení.
Článek 16
Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací
poskytnutých členskými státy.
Článek 17
1.
Pokud Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce
zařadí fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán
na seznam a předloží k tomuto určení odůvodnění, Rada zařadí
tuto fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán do
přílohy I. Rada sdělí své rozhodnutí a odůvodnění dotyčné
fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, a to
buď přímo, je-li známa adresa, nebo zveřejněním oznámení,
a tím jim umožní se k této záležitosti vyjádřit.
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2.
Jsou-li předloženy připomínky nebo nové hmotné důkazy,
Rada přezkoumá své rozhodnutí a fyzickou nebo právnickou
osobu, subjekt nebo orgán o této skutečnosti informuje
3.
Pokud Rada bezpečnosti OSN rozhodne o vyjmutí fyzické
nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu ze seznamu nebo
o změně identifikačních údajů fyzické nebo právnické osoby,
subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu, změní Rada
odpovídajícím způsobem přílohu I.
Článek 18
V příloze I jsou uvedeny případné dostupné informace, jež
poskytla Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce a jež
jsou nezbytné pro účely identifikace dotyčných fyzických nebo
právnických osob, subjektů a orgánů. Pokud jde o fyzické
osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména, včetně přezdí
vek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu
a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či
povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, tyto
informace mohou zahrnovat název, místo a datum registrace,
registrační číslo a místo podnikání. Příloha rovněž uvádí datum
určení Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce.
Článek 19
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v příloze II. Členské státy oznámí Komisi veškeré změny adres
svých internetových stránek, jejichž seznam je v příloze II.
2.
Neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost oznámí
členské státy Komisi své příslušné orgány, včetně jejich kontakt
ních údajů, a oznámí jí veškeré pozdější změny.
3.
Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit
určité skutečnosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komu
nikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje
uvedené v příloze II.
Článek 21
Toto nařízení se použije:
a) na území Unie, včetně jejího vzdušného prostoru;
b) na palubě všech letadel nebo plavidel spadajících do juris
dikce některého členského státu;
c) na všechny osoby nacházející se na území Unie nebo mimo
něj, které jsou státními příslušníky některého členského
státu;

1.
Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení
tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění
jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přimě
řené a odrazující.

d) na všechny právnické osoby, subjekty nebo orgány zapsané
nebo zřízené podle práva některého členského státu, ať se
nachází na území Unie nebo mimo něj;

2.
Členské státy oznámí Komisi pravidla uvedená v odstavci
1neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí
všechny následné změny.

e) na všechny právnické osoby, subjekty nebo orgány v souvi
slosti s jakoukoli obchodní činností, která je provozována
zcela nebo částečně v rámci Unie.

Článek 20

Článek 22

1.
Členské státy určí příslušné orgány uvedené v tomto naří
zení a zveřejní je na internetových stránkách, jejichž seznam je

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

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

V Bruselu dne 10. března 2014.
Za Radu
předseda
G. VROUTSIS
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PŘÍLOHA I
Seznam osob a subjektů podle článku 5
A. Osoby
B. Subjekty
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PŘÍLOHA II
Internetové stránky pro informace o příslušných orgánech a adresa pro účely oznamování Evropské komisi
BELGIE
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULHARSKO
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
ČESKÁ REPUBLIKA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DÁNSKO
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
NĚMECKO
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONSKO
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRSKO
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
ŘECKO
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ŠPANĚLSKO
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/
ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
FRANCIE
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
CORVATSKO
http://www.mvep.hr/sankcije
ITÁLIE
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
KYPR
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LOTYŠSKO
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITVA
http://www.urm.lt/sanctions
LUCEMBURSKO
http://www.mae.lu/sanctions
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MAĎARSKO
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
NIZOZEMSKO
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
RAKOUSKO
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLSKO
http://www.msz.gov.pl
PORTUGALSKO
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/
medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
RUMUNSKO
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVINSKO
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_
ukrepi/
SLOVENSKO
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINSKO
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
ŠVÉDSKO
http://www.ud.se/sanktioner
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
Adresa Evropské komise pro účely oznamování:
European Commission
Service for Foreign Policy Instruments (FPI)
EEAS 02/309
B-1049 Brussels
Belgie
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 225/2014
ze dne 28. února 2014
o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení
(Höri Bülle (CHZO))
(2)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti
zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst.
2 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Žádost o zápis názvu „Höri Bülle“ předložená Německem
byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU)
č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské
unie (2).

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle
článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název
„Höri Bülle“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do
rejstříku.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

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

V Bruselu dne 28. února 2014.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Dacian CIOLOȘ

člen Komise

(1) Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. C 293, 9.10.2013, s. 16.
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PŘÍLOHA
Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:
Třída 1.6 Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované
NĚMECKO
Höri Bülle (CHZO)
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 226/2014
ze dne 7. března 2014,
kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu
a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Umbria (CHOP))
žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného
nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (3).

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti
zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst.
2 uvedeného nařízení,

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení
o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012,
musí být tato změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Článek 1

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení
(EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Itálie
o schválení změn specifikace chráněného označení
původu „Umbria“ zapsaného do rejstříku podle nařízení
Komise (ES) č. 2325/97 (2).

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie
týkající se názvu uvedeného v příloze tohoto nařízení se schva
luje.

Jelikož daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl.
53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise

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

Článek 2

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 7. března 2014.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Dacian CIOLOȘ

člen Komise

(1) Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. L 322, 25.11.1997, s. 33.

(3) Úř. věst. C 262, 11.9.2013, s. 6.

11.3.2014

CS

Úřední věstník Evropské unie

PŘÍLOHA
Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:
Třída 1.5. Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)
ITÁLIE
Umbria (CHOP)
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 227/2014
ze dne 7. března 2014,
kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do
rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Hořické trubičky
(CHZO))
o změnu zveřejnila podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvede
ného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (4).

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti
zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst.
2 uvedeného nařízení,

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení
o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012,
musí být tato změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení
(ES) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost České
republiky o schválení změny specifikace chráněného
zeměpisného označení „Hořické trubičky“ zapsaného
podle nařízení Komise (ES) č. 989/2007 (2) ve znění
nařízení (ES) č. 192/2008 (3).
Protože uvedená změna není menšího rozsahu ve smyslu
čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, Komise žádost

Článek 1
Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie
týkající se názvu uvedeného v příloze tohoto nařízení se schva
luje.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 7. března 2014.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Dacian CIOLOȘ

člen Komise

(1) Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. L 219, 24.8.2007, s. 7.
(3) Úř. věst. L 57, 1.3.2008, s. 11.

(4) Úř. věst. C 296, 12.10.2013, s. 11.
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PŘÍLOHA
Zemědělské produkty a potraviny uvedené v bodě 1 přílohy I nařízení (EU) č. 1151/2012:
Třída 2.4 Pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky a sušenky
ČESKÁ REPUBLIKA
Hořické trubičky (CHZO)
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 228/2014
ze dne 10. března 2014,
kterým se mění nařízení (ES) č. 601/2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního
obchodu službami a přímých zahraničních investic, pokud jde o formát a postup pro předávání
údajů
proto nezbytné zavést širší definici datových formátů
vyhovujících standardu SDMX a nově definovat datovou
strukturu tak, aby tomuto standardu odpovídala.

EVROPSKÁ KOMISE,

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

Nařízení (ES) č. 601/2006, podle něhož bylo používání
datového formátu „Gesmes“ jediným možným
prostředkem pro předávání údajů ze strany členských
států Komisi (Eurostatu), by mělo být změněno, aby
obsahovalo rovněž odkaz na SDMX.

(5)

Technické specifikace pro datovou strukturu by neměly
být právně závazné. Namísto toho by technické specifi
kace doporučené Komisí měly být uvedeny v příručce
Eurostatu „Balance of Payments Vademecum“ (4), jež je
každoročně aktualizována. Nařízení (ES) č. 601/2006
by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem Výboru pro platební bilanci,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství
týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami
a přímých zahraničních investic (1), a zejména na článek 7
uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 601/2006 (2) stanovilo prováděcí
pravidla, pokud jde o formát a postup pro předávání
požadovaných údajů Komisi (Eurostatu) o platební
bilanci, mezinárodním obchodu službami a přímých
zahraničních investicích, a vymezilo technické specifikace
pro datovou strukturu.

Nařízení Komise (EU) č. 555/2012 (3) aktualizovalo
požadavky na údaje a definice vymezené v nařízení
(ES) č. 184/2005, aby byly v souladu s novými mezi
národními normami, které stanoví obecná pravidla pro
sestavování uvedených statistik, například manuálem
Mezinárodního měnového fondu o platební bilanci
a investiční pozici vůči zahraničí, srovnávacími defini
cemi přímých zahraničních investic podle Organizace
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a příručkou
o statistice mezinárodního obchodu službami Organizace
spojených národů.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Nařízení (ES) č. 601/2006 se mění takto

(1) Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2
(3)

Podle mezinárodních norem je jednotným formátem pro
podávání zpráv při elektronické výměně údajů a metadat
standard SDMX pro přenos statistických údajů a metadat
(„Statistical Data and Metadata eXchange“), který byl nebo
má být přijat mnoha vnitrostátními orgány, které
produkují údaje, a mezinárodními organizacemi. Je

(1) Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 23.
(2) Nařízení Komise (ES) č. 601/2006 ze dne 18. dubna 2006, kterým
se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005,
pokud jde o formát a postup pro předávání údajů (Úř. věst. L 106,
19.4.2006, s. 7).
(3) Nařízení Komise (EU) č. 555/2012 ze dne 22. června 2012, kterým
se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005
o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního
obchodu službami a přímých zahraničních investic, pokud jde
o aktualizaci požadavků na údaje a definic (Úř. věst. L 166,
27.6.2012, s. 22).

Datový formát
Členské státy používají datové formáty vyhovující standardu
SDMX. Komise (Eurostat) zpřístupní podrobnou dokumen
taci v souvislosti s těmito formáty a poskytne pokyny
k tomu, jak provádět tyto formáty v souladu s požadavky
tohoto nařízení.“

(2) Článek 3 se zrušuje.

(3) Příloha se zrušuje.
(4) K dispozici na stránkách Střediska komunikačních a informačních
zdrojů pro správní orgány, podniky a občany Evropské komise
(CIRCABC): link
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Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne 1. června 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 10. března 2014.
Za Komisi
předseda
José Manuel BARROSO
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 229/2014
ze dne 10. března 2014
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 10. března 2014.
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

MA
TN
TR
ZZ

79,2
103,5
95,1
92,6

0707 00 05

EG
JO
MA
TR
ZZ

182,1
182,1
182,1
153,8
175,0

0709 91 00

EG
ZZ

45,1
45,1

0709 93 10

MA
TR
ZZ

45,6
88,2
66,9

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

47,7
69,1
50,7
51,0
56,1
54,9

0805 50 10

TR
ZZ

69,5
69,5

0808 10 80

CN
MK
US
ZZ

111,8
29,8
209,1
116,9

0808 30 90

AR
CL
CN
TR
US
ZA
ZZ

103,5
165,8
68,3
158,2
132,7
91,8
120,1

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
SMĚRNICE KOMISE 2014/38/EU
ze dne 10. března 2014,
kterou se mění příloha III směrnice 2008/57/ES Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o hluk
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

(4)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se
stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 29 odst. 1 směr
nice 2008/57/ES,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady
2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě želez
ničního systému ve Společenství (1), a zejména na čl. 30 odst. 3
uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

(3)

(1 )

Je třeba zabránit zpřísnění vnitrostátních požadavků
týkajících se hluku způsobeného novými a modernizova
nými kolejovými vozidly, protože takový vývoj by nepří
znivě ovlivnil interoperabilitu železničního systému.
Rozhodnutí Komise 2008/232/ES (2) a 2011/229/EU (3)
přijatá na základě směrnice 2008/57/ES proto stanovují
maximální úroveň hluku pro nová vysokorychlostní
a konvenční kolejová vozidla.

Bod 1.4.4 přílohy III směrnice 2008/57/ES stanoví, že při
provozu železničního systému musí být dodržovány
stanovené meze hluku. Tento základní požadavek je
nutný pro stanovení základních parametrů hluku, jak je
uvedeno v bodech 4.2.1, 4.2.2 a 4.2.3 přílohy rozhod
nutí 2011/229/EU a v bodech 4.2.6.5.2, 4.2.6.5.3,
4.2.6.5.4 a 4.2.7.6 přílohy rozhodnutí 2008/232/ES.

Bod 1.4.4 přílohy III směrnice 2008/57/ES odkazuje na
stanovené meze, které nejsou blíže specifikovány. Tento
bod by proto měl být změněn, aby se zabránilo nejas
nostem a aby bylo možné formulovat zamýšlený obecný
cíl této směrnice, pokud jde o hluk.

Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1.
(2) Rozhodnutí Komise ze dne 21. února 2008 o technické specifikaci
pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla transevropského
vysokorychlostního železničního systému (Úř. věst. L 84, 26.3.2008,
s. 132).
(3) Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2011 o technické specifikaci
pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – hluk“ transe
vropského konvenčního železničního systému (Úř. věst. L 99,
13.4.2011, s. 1).

Článek 1
Bod 1.4.4 přílohy III směrnice 2008/57/ES se nahrazuje tímto:

„1.4.4 Konstrukce a provoz železničního systému nesmí
vyvolávat nepřípustnou úroveň hluku

— v oblastech v blízkosti železniční infrastruktury,
jak je definována v článku 3 směrnice
2012/34/EU, a

— v kabině strojvedoucího.“

Článek 2
1.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna
2015. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na
tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

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

3.
Povinnost provést a uplatňovat tuto směrnici se nevzta
huje na Kyperskou republiku a na Republiku Malta, dokud na
svém území nezavedou železniční systém.
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Článek 3
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 4
Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 10. března 2014.
Za Komisi
předseda
José Manuel BARROSO
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ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ RADY 2014/125/SZBP
ze dne 10. března 2014,
kterým se mění rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice
potřeby mise na budování míru ve Středoafrické repub
lice (MICOPAX), mezinárodní mise na podporu Středoa
frické republiky vedené africkými státy (MISCA) a Jedno
tného úřadu OSN pro budování míru ve Středoafrické
republice (BINUCA) a jeho ochranné jednotky, regionál
ních jednotek Africké unie (AU-RTF), francouzských sil
nasazených ve Středoafrické republice a EUFOR RCA tak,
aby zahrnovala poskytování technické a finanční pomoci.

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29
této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

(6)

K provedení některých opatření je nezbytná další činnost
Unie.

(7)

Rozhodnutí 2013/798/SZBP by mělo být odpovídajícím
způsobem změněno,

Dne 23. prosince 2013 přijala Rada rozhodnutí Rady
2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoa
frické republice (1).

Dne 28. ledna 2014 přijala Rada bezpečnosti Organizace
spojených národů rezoluci 2134 (2014).
PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

(3)

(4)

(5)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2134 (2014) požaduje,
aby byla přijata opatření k uplatňování cestovních
omezení a zmrazení finančních prostředků a aktiv
v případě osob či subjektů, které určí výbor zřízený
podle bodu 57 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2127
(2013) v souladu s kritérii stanovenými v rezoluci Rady
bezpečnosti OSN 2134 (2014).

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2134 (2014) rovněž
opět potvrzuje a prodlužuje zbrojní embargo stanovené
rezolucí Rady bezpečnosti OSN 2127 (2013). Rezoluce
Rady bezpečnosti OSN 2134 (2014) dále určuje, že se
zbrojní embargo nevztahuje na dodávky určené výhradně
k podpoře nebo pro potřeby operace Evropské unie ve
Středoafrické republice (EUFOR RCA).

Rovněž je nezbytné změnit rozsah výjimky týkající se
prodeje, dodávek, převodu nebo vývozu zbraní a souvise
jícího materiálu určených výhradně k podpoře nebo pro

(1) Rozhodnutí Rady 2013/798/SZBP ze dne 23. prosince 2013
o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice (Úř. věst.
L 352, 24.12.2013, s. 51).

Článek 1
Rozhodnutí 2013/798/SZBP se mění takto:

1) v čl. 2 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a) prodej, dodávky, převod nebo vývoz zbraní a souvisejí
cího materiálu, jakož i poskytování související technické
pomoci či finančních prostředků a finanční pomoci urče
ných výlučně k podpoře nebo pro potřeby mise na
budování míru ve Středoafrické republice (MICOPAX),
mezinárodní mise na podporu Středoafrické republiky
vedené africkými státy (MISCA) a Jednotného úřadu
OSN pro budování míru ve Středoafrické republice
(BINUCA) a jeho ochranné jednotky, regionálních
jednotek Africké unie (AU-RTF), francouzských sil nasa
zených ve Středoafrické republice a operace Evropské
unie ve Středoafrické republice (EUFOR RCA).“
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2) vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 2a
1.
Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby
zabránily ve vstupu na svá území nebo průjezdu přes ně
osobám označeným výborem zřízeným podle bodu 57 rezo
luce RB OSN 2127 (2013) (dále jen „výbor“) za osoby
zapojené do činností ohrožujících mír, stabilitu či bezpeč
nost Středoafrické republiky či poskytující podporu pro tyto
činnosti, včetně činností, jež ohrožují nebo porušují
prozatímní dohody, nebo ohrožují proces politické transfor
mace, včetně přechodu ke svobodným a spravedlivým demo
kratickým volbám, nebo tomuto procesu brání, nebo
osobám podněcujícím násilí, a to včetně osob, které:

a) porušují zbrojní embargo stanovené v bodu 54 rezoluce
RB OSN 2127 (2013) a v článku 1 tohoto rozhodnutí,
nebo které přímo či nepřímo dodaly, prodaly nebo
převedly ozbrojeným skupinám či zločineckým sítím ve
Středoafrické republice nebo přijaly zbraně nebo jakýkoli
související materiál, nebo jakékoli technické poradenství,
odbornou přípravu či pomoc, včetně finančních
prostředků a finanční pomoci, související s násilnými
činnostmi ozbrojených skupin či zločineckých sítí ve
Středoafrické republice;

b) jsou ve Středoafrické republice zapojeny do plánování
nebo řízení či páchání činů porušujících mezinárodní
právo v oblasti lidských práv či mezinárodní humanitární
právo, nebo do činů, které představují porušování
lidských práv, včetně činů zahrnujících sexuální násilí,
cílených útoků na civilní obyvatelstvo, útoků na základě
etnického původu či náboženství, útoků na školy
a nemocnice, jakož i únosů a nuceného vysídlení;
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g) zastávají vedoucí postavení v některém ze subjektů urče
ných výborem a uvedených v příloze tohoto rozhodnutí,
nebo tomuto subjektu poskytují podporu, jednají v jeho
zájmu nebo jeho jménem či pod jeho vedením.

2.
Odstavec 1 nezavazuje členské státy k odmítnutí
vstupu svých státních příslušníků na své území.

3.
Odstavec 1 se nepoužije, jsou-li vstup na území nebo
průjezd přes ně nezbytné, aby mohlo proběhnout soudní
řízení.

4.
Odstavec 1 se nepoužije, pokud výbor v jednotlivých
případech stanoví, že:

a) cesta dotčené osoby je odůvodněná na základě humani
tárních potřeb, včetně náboženských povinností;

b) výjimka by přispěla k cílům dosažení míru a národního
smíření ve Středoafrické republice a regionální stability.

5.
Pokud členský stát podle odstavců 3 nebo 4 povolí
osobám uvedeným v příloze vstup na své území nebo
průjezd přes ně, je povolení omezeno na účel, pro který
bylo uděleno, a na osoby, kterých se týká.

Článek 2b
c) provádějí ve Středoafrické republice nábor dětí nebo je
využívají v ozbrojených konfliktech, čímž porušují platné
mezinárodní právo;

d) poskytují ve Středoafrické republice podporu ozbrojeným
skupinám nebo zločineckým sítím prostřednictvím nezá
konného využívání přírodních zdrojů, včetně diamantů
a volně žijících druhů a planě rostoucích rostlin
a produktů z nich vyrobených;

e) brání dodávkám humanitární pomoci do Středoafrické
republiky nebo přístupu k humanitární pomoci či její
distribuci v této zemi;

f) jsou zapojeny do plánování, řízení, podpory či páchání
útoků na mise OSN nebo přítomné mezinárodní bezpeč
nostní síly, včetně úřadu BINUCA, mise MISCA, operace
EUFOR RCA a dalších sil, které je podporují;

1.
Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské
zdroje, které jsou vlastněny nebo přímo či nepřímo ovládány
osobami či subjekty označenými výborem za osoby či
subjekty zapojené do činností ohrožujících mír, stabilitu či
bezpečnost Středoafrické republiky či poskytující podporu
těmto činnostem, včetně činností, jež ohrožují nebo porušují
prozatímní dohody, nebo ohrožují proces politické transfor
mace, včetně přechodu ke svobodným a spravedlivým demo
kratickým volbám, nebo tomuto procesu brání, či podněcují
násilí, a to včetně osob a subjektů, které:

a) porušují zbrojní embargo stanovené v bodu 54 rezoluce
RB OSN 2127 (2013) a v článku 1 tohoto rozhodnutí,
nebo které přímo či nepřímo dodaly, prodaly nebo
převedly ozbrojeným skupinám či zločineckým sítím ve
Středoafrické republice nebo přijaly zbraně nebo jakýkoli
související materiál, nebo jakékoli technické poradenství,
odbornou přípravu či pomoc, včetně finančních
prostředků a finanční pomoci, související s násilnými
činnostmi ozbrojených skupin či zločineckých sítí ve
Středoafrické republice;
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b) jsou ve Středoafrické republice zapojeny do plánování
nebo řízení či páchání činů porušujících mezinárodní
právo v oblasti lidských práv či mezinárodní humanitární
právo, nebo do činů, které představují porušování
lidských práv, včetně činů zahrnujících sexuální násilí,
cílených útoků na civilní obyvatelstvo, útoků na základě
etnického původu či náboženství, útoků na školy
a nemocnice, jakož i únosů a nuceného vysídlení;

c) provádějí ve Středoafrické republice nábor dětí nebo je
využívají v ozbrojených konfliktech, čímž porušují platné
mezinárodní právo;

d) poskytují ve Středoafrické republice podporu ozbrojeným
skupinám nebo zločineckým sítím prostřednictvím nezá
konného využívání přírodních zdrojů, včetně diamantů
a volně žijících druhů a planě rostoucích rostlin
a produktů z nich vyrobených;

e) brání dodávkám humanitární pomoci do Středoafrické
republiky nebo přístupu k humanitární pomoci či její
distribuci v této zemi;

f) jsou zapojeny do plánování, řízení, podpory či páchání
útoků na mise OSN nebo přítomné mezinárodní bezpeč
nostní síly, včetně úřadu BINUCA, mise MISCA, operace
EUFOR RCA a dalších sil, které je podporují;

g) zastávají vedoucí postavení v některém ze subjektů urče
ných výborem, nebo tomuto subjektu poskytují podporu,
jednají v jeho zájmu nebo jeho jménem či pod jeho
vedením;

nebo osob či subjektů jednajících jejich jménem nebo pod
jejich vedením či subjektů jimi vlastněných či ovládaných.

Seznam osob a subjektů, na něž se vztahuje tento odstavec,
je uveden v příloze tohoto rozhodnutí.

2.
Osobám ani subjektům uvedeným v odstavci 1 nebo
v jejich prospěch nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístup
něny žádné finanční prostředky, finanční aktiva ani hospo
dářské zdroje.
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b) určeny výlučně k úhradě přiměřených honorářů za
odborné úkony a náhradě výdajů vzniklých v souvislosti
s poskytováním právních služeb;

c) určeny výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na
běžné vedení nebo správu zmrazených finančních
prostředků, dalších finančních aktiv a hospodářských
zdrojů;

za předpokladu, že dotčený členský stát oznámil výboru svůj
úmysl případně povolit přístup k těmto finančním
prostředkům a hospodářským zdrojům a do pěti pracovních
dnů od tohoto oznámení neobdržel od výboru zamítavé
rozhodnutí.

4.
Členské státy mohou rovněž umožnit výjimky týkající
se opatření uvedených v odstavcích 1 a 2 v případě finanč
ních prostředků a hospodářských zdrojů, které jsou:

a) nezbytné pro úhradu mimořádných výdajů, po oznámení
dotyčného členského státu výboru a po jeho schválení
tímto výborem;

b) předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího
zástavního práva nebo rozhodnutí; v tomto případě
mohou být finanční prostředky a hospodářské zdroje
použity k uspokojení pohledávek zajištěných takovým
zástavním právem nebo být předmětem výkonu takového
rozhodnutí, pokud zástavní právo bylo zřízeno nebo
rozhodnutí vydáno dříve než 28. ledna 2014 a není ve
prospěch osoby nebo subjektu uvedených v tomto
článku, a po oznámení výboru ze strany dotyčného člen
ského státu.

5.
Ustanovení odstavce 1 nebrání určeným osobám nebo
subjektům v provádění plateb vyplývajících ze smlouvy,
která byla uzavřena před zařazením dané osoby nebo
subjektu na seznam, za předpokladu, že příslušný členský
stát zjistil, že platbu neobdrží přímo ani nepřímo osoba
nebo subjekt uvedení v odstavci 1 a že příslušný členský
stát oznámil výboru svůj záměr provést či přijmout takovou
platbu nebo uvolnit za tímto účelem zmrazené finanční
prostředky nebo hospodářské zdroje, a to 10 pracovních
dní před tímto povolením.

6.
Odstavec 2 se nepoužije, jsou-li na zmrazené účty
připsány:
3.
Členské státy mohou udělit výjimky týkající se opatření
uvedených v odstavcích 1 a 2 v případě finančních
prostředků a hospodářských zdrojů, které jsou:

a) úroky nebo jiné výnosy z těchto účtů; nebo

a) nezbytné k úhradě základních výdajů, včetně plateb za
potraviny, nájemného nebo splátek hypotéky, plateb za
léčivé přípravky a lékařskou péči, daní, pojistného
a poplatků za veřejné služby;

b) platby splatné podle smluv, dohod nebo závazků, které
byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, od nějž se na
tyto účty vztahují omezující opatření podle tohoto
rozhodnutí;
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za předpokladu, že se na tyto úroky, jiné výnosy a platby
nadále vztahuje odstavec 1.
Článek 2c
Rada sestavuje seznam obsažený v příloze a mění jej
v souladu s určeními Rady bezpečnosti OSN nebo výboru.
Článek 2d
1.
Pokud Rada bezpečnosti OSN nebo výbor určí určitou
osobu nebo subjekt, Rada tuto osobu nebo subjekt zařadí do
přílohy. Rada své rozhodnutí o zařazení na seznam včetně
odůvodnění sdělí dotyčné osobě či subjektu, a to buď přímo,
je-li známa adresa, nebo zveřejněním oznámení, a tím jim
umožní se k této záležitosti vyjádřit.
2.
Pokud je předloženo vyjádření nebo nové podstatné
důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a o výsledku
tohoto přezkumu dotčenou osobu nebo subjekt informuje.
Článek 2e
1.
Příloha obsahuje důvody pro zařazení osob a subjektů
na seznam, jak je stanovila Rada bezpečnosti OSN nebo
výbor.
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2.
Příloha rovněž uvádí případné dostupné informace, jež
poskytla Rada bezpečnosti OSN nebo výbor a jež jsou
nezbytné pro účely identifikace dotyčných osob nebo
subjektů. Pokud jde o osoby, mohou tyto informace
zahrnovat jména, včetně případných jiných jmen, datum
a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a číslo
průkazu totožnosti, pohlaví, adresu a funkci nebo povolání.
Pokud jde o subjekty, tyto informace mohou zahrnovat
názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo
podnikání. Příloha rovněž zahrnuje datum určení Radou
bezpečnosti OSN nebo výborem.“;
3) doplňuje se příloha uvedená v příloze tohoto rozhodnutí.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním
věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 10. března 2014.
Za Radu
předseda
G. VROUTSIS
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PŘÍLOHA
„PŘÍLOHA
Seznam osob podle článku 2a a seznam osob a subjektů podle článku 2b
A. Osoby
B. Subjekty“.
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POLITICKÉHO

A

BEZPEČNOSTNÍHO
CENTRE/1/2014
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VÝBORU

EU

OPERATIONS

ze dne 27. února 2014
o jmenování vedoucího operačního střediska EU pro mise a operaci společné bezpečnostní
a obranné politiky v oblasti Afrického rohu
(2014/126/SZBP)
POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 38
třetí odstavec této smlouvy,
s ohledem na rozhodnutí Rady 2012/173/SZBP ze dne
23. března 2012 o aktivaci operačního střediska EU pro mise
a operaci společné bezpečnostní a obranné politiky v oblasti
Afrického rohu (1), a zejména na článek 3 uvedeného rozhod
nutí,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

(3)

Na základě čl. 3 odst. 1 rozhodnutí 2012/173/SZBP byl
vedoucím operačního střediska EU na období do
23. března 2014 jmenován kapitán (námořnictva) Ad
VAN DER LINDE.
Rozhodnutím 2013/725/SZBP (2) Rada změnila rozhod
nutí 2012/173/SZBP. Podle čl. 3 odst. 1a rozhodnutí
2012/173/SZBP je Politický a bezpečnostní výbor
v souladu s článkem 38 Smlouvy zmocněn k přijímání
rozhodnutí o jmenování následných vedoucích operač
ního střediska EU.
Španělsko dne 28. listopadu 2013 navrhlo jako nového
vedoucího operačního střediska EU, který má v této
funkci nahradit kapitána (námořnictva) Ada VAN DER
LINDEHO, kapitána (námořnictva) Francisca CORNAGA.

(1) Úř. věst. L 89, 27.3.2012, s. 66.
(2) Rozhodnutí Rady 2013/725/SZBP ze dne 9. prosince 2013, kterým
se mění a prodlužuje rozhodnutí 2012/173/SZBP o aktivaci operač
ního střediska EU pro mise a operaci společné bezpečnostní
a obranné politiky v oblasti Afrického rohu (Úř. věst. L 329,
10.12.2013, s. 39).

(4)

Vojenský výbor EU dne 19. prosince 2013 souhlasil
s tím, že Politickému a bezpečnostnímu výboru doporučí
jmenovat kapitána (námořnictva) Francisca CORNAGA
vedoucím operačního střediska EU,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Vedoucím operačního střediska EU pro mise a operaci společné
bezpečnostní a obranné politiky v oblasti Afrického rohu je od
24. března 2014 jmenován kapitán (námořnictva) Francisco
CORNAGO.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 24. března 2014.

V Bruselu dne 27. února 2014.

Za Politický a bezpečnostní výbor
předseda
W. STEVENS

CS
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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 7. března 2014,
kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku týkající se Číny v seznamu
třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček
a embryí druhů koňovitých do Unie
(oznámeno pod číslem C(2014) 1386)
(Text s významem pro EHP)

(2014/127/EU)
ze kterých mají členské státy povolit dovoz koňovitých
a jejich spermatu, vajíček a embryí, a uvádí ostatní
podmínky, které se na tento dovoz vztahují. Tento
seznam je uveden v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES.

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července
1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, sper
matem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do
Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární
předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice
90/425/EHS (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 písm. a) uvedené
směrnice,

(4)

V souvislosti s konáním jezdeckých akcí v rámci soutěže
Global Champions Tour v říjnu 2013 pod záštitou
Světové jezdecké organizace (World Equestrian Federa
tion, FEI) požádaly příslušné čínské orgány o uznání
pásma prostého nákaz koňovitých v metropolitní oblasti
Šanghaj, přímo dostupného z nedalekého mezinárodního
letiště. S ohledem na dočasnou povahu speciálně vybudo
vaných zařízení na parkovišti výstaviště, kde se konala
světová výstava EXPO 2010, je vhodné stanovit pouze
dočasné schválení tohoto pásma.

(5)

Na základě záruk a informací, které čínské orgány posky
tly, a s cílem na omezenou dobu povolit z části čínského
území zpětný dovoz evidovaných koní po jejich
dočasném vývozu v souladu s požadavky rozhodnutí
Komise 93/195/EHS (4) přijala Komise prováděcí rozhod
nutí 2013/259/EU (5), kterým se dočasně schválila oblast
CN-2.

(6)

Jelikož zmíněná jezdecká akce byla z technických důvodů
odložena na 6.–8. června 2014 a veterinární podmínky
zůstaly nezměněny, je nezbytné odpovídajícím způsobem
upravit u oblasti CN-2 datum ve sloupci 15 tabulky
v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES.

s ohledem na směrnici Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu
2009 o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých a jejich
dovoz ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 12 odst. 1 a 4 a čl.
19 úvodní větu a písm. a) a b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 92/65/EHS stanoví podmínky pro dovoz mimo
jiné spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do
Unie. Tyto podmínky musí být přinejmenším rovnocenné
podmínkám platným pro obchod mezi členskými státy.

(2)

Směrnice 2009/156/ES stanoví veterinární podmínky pro
dovoz živých koňovitých do Unie. Stanoví, že dovoz
koňovitých do Unie je povolen pouze z těch třetích
zemí, které splňují určité veterinární požadavky.

(3)

Rozhodnutí Komise 2004/211/ES (3) stanoví seznam
třetích zemí nebo, v případě regionalizace, jejich částí,

(1) Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.
(2) Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1.
(3) Rozhodnutí Komise 2004/211/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se
stanoví seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých členské
státy povolují dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí
druhů koňovitých, a kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS
a 94/63/ES (Úř. věst. L 73, 11.3.2004, s. 1).

(4) Rozhodnutí Komise 93/195/EHS ze dne 2. února 1993 o veterinár
ních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro zpětný dovoz
evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce
po jejich dočasném vývozu (Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 1).
(5) Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/259/EU ze dne 31. května
2013, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud
jde o položky týkající se Bahrajnu a Číny v seznamu třetích zemí
a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a sper
matu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (Úř. věst. L 150,
4.6.2013, s. 28).
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(7)

Rozhodnutí 2004/211/ES by proto mělo být odpovída
jícím způsobem změněno.

24. října 2013“ nahrazují slovy: „platí od 30. května do
30. června 2014“.

(8)

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

Článek 2

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 7. března 2014.

Článek 1

Za Komisi

Ve sloupci 15 řádku pro čínskou oblast CN-2 v tabulce v příloze
I rozhodnutí 2004/211/ES se slova „platí od 24. září do

Tonio BORG

člen Komise
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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 10. března 2014
o schválení modulu tlumeného světla s diodami LED – „E-Light“ jako inovativní technologie ke
snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 443/2009
(Text s významem pro EHP)

(2014/128/EU)
rozhodnutím Komise 2013/128/EU (4). Je třeba rovněž
uvést, že žádost společnosti Automobile Lighting je
založena na zjednodušeném postupu popsaném v technic
kých pokynech, zatímco dříve schválená žádost byla
založena na komplexní metodě.

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkon
nostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci inte
grovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2
z lehkých užitkových vozidel (1), a zejména na čl. 12 odst. 4
uvedeného nařízení,

(4)

Komise konstatuje, že informace poskytnuté v žádosti
prokazují, že podmínky a kritéria uvedené v článku 12
nařízení (ES) č. 443/2009 a v článcích 2 a 4 prováděcího
nařízení (EU) č. 725/2011 byly splněny.

(5)

Žadatel prokázal, že pokud jde o používání v osobních
automobilech, nebyla modulem „E-Light“ vybavena více
než 3 % nových osobních automobilů zaregistrovaných
v referenčním roce 2009. Na podporu této skutečnosti
odkázal žadatel na technické pokyny, které shrnují
zprávu „Light Sight Safety“ vypracovanou sdružením
CLEPA. Žadatel v souladu se zjednodušeným přístupem
stanoveným v technických pokynech použil předem defi
nované funkce a zprůměrované údaje.

(6)

Jako základní technologii k prokázání schopnosti modulu
„E-Light“ snížit emise CO2 žadatel v souladu se zjedno
dušeným přístupem popsaným v technických pokynech
použil halogenové osvětlení.

(7)

Žadatel předložil metodu pro zkoušení snížení emisí
CO2, jejíž součástí jsou vzorce, které jsou v souladu se
vzorci popsanými v technických pokynech v rámci zjed
nodušeného přístupu, pokud jde o funkce osvětlení.
Komise se domnívá, že tato zkušební metoda poskytne
výsledky, které jsou ověřitelné, opakovatelné a srovna
telné, a že je schopna reálně prokázat statisticky
významné snížení emisí CO2 pomocí dané inovativní
technologie v souladu s článkem 6 prováděcího nařízení
(EU) č. 725/2011.

(8)

V této souvislosti zastává Komise názor, že žadatel uspo
kojivě prokázal, že snížení emisí prostřednictvím inova
tivní technologie dosahuje nejméně hodnoty 1 g
CO2/km.

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dodavatel Automotive Lighting Reutlingen GmbH (dále
jen „žadatel“) podal dne 9. července 2013 žádost o schvá
lení modulu tlumeného světla s diodami LED – „E-Light“
– jako inovativní technologie. Úplnost žádosti byla
posouzena v souladu s článkem 4 prováděcího nařízení
Komise (EU) č. 725/2011 (2). Žádost byla shledána
úplnou a lhůta pro posouzení žádosti Komisí započala
dnem následujícím po dni, kdy byla žádost oficiálně
obdržena, tj. dne 10. července 2013.

(2)

Žádost byla posouzena v souladu s článkem 12 nařízení
(ES) č. 443/2009, prováděcím nařízením (EU)
č. 725/2011 a technickými pokyny pro přípravu žádostí
o schválení inovativních technologií podle nařízení (ES)
č. 443/2009 (dále jen „technické pokyny“) (3).

(3)

Žádost se týká modulu tlumeného světla s diodami LED
– „E-Light“, což je technologie osvětlení založená na
systému, který využívá lom a odraz světla. Modul „ELight“ využívá odraz a lom světla pomocí čoček k soustře
dění světla z malého počtu světelných zdrojů LED. Tato
technologie se významně odlišuje od systému osvětlení
LED schváleného jako ekologická inovace prováděcím

(1) Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 1.
(2) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 725/2011 ze dne 25. července
2011, kterým se stanoví postup schvalování a certifikace inovativ
ních technologií ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů
(Úř. věst. L 194, 26.7.2011, s. 19).
(3) http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/
guidelines_en.pdf

(4) Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/128/EU ze dne 13. března 2013
o schválení používání diod vyzařujících světlo v některých funkcích
osvětlení vozidla M1 jako inovativní technologie pro snižování emisí
CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 443/2009 (Úř. věst. L 70, 14.3.2013, s. 7).
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Vzhledem k tomu, že pro účely zkoušky schválení typu
z hlediska emisí CO2 uvedené v nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 (1) a nařízení
Komise (ES) č. 692/2008 (2) není vyžadována aktivace
tlumených světel, je Komise přesvědčena, že dotyčné
funkce osvětlení nepodléhají standardnímu zkušebnímu
cyklu.
Aktivace dotyčných funkcí osvětlení je nutná k zajištění
bezpečného provozu vozidla, a nezávisí proto na volbě
řidiče. Z tohoto důvodu Komise dospěla k závěru, že za
snížení emisí CO2 v důsledku používání diod LED by měl
odpovídat výrobce.
Komise zjistila, že zpráva o ověření byla vypracována
společností FAKT S.r.l., což je nezávislý a autorizovaný
subjekt, a že zpráva potvrzuje zjištění uvedená v žádosti.

L 70/31

žádosti o certifikát ES schválení typu pro dotyčná vozidla
uvést odkaz na toto rozhodnutí,
PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
1.
Modul tlumeného světla s diodami LED – „E-Light“, jenž je
určen k použití ve vozidlech kategorie M1, se schvaluje jako
inovativní technologie ve smyslu článku 12 nařízení (ES)
č. 443/2009.
2.
Snížení emisí CO2 dosažené pomocí modulu tlumeného
světla s diodami LED –„E-Light“ uvedeného v odstavci 1 se
určuje za použití metody stanovené v příloze.
Článek 2

(12)

V této souvislosti zastává Komise názor, že proti schvá
lení dotyčné inovativní technologie by neměly být vzne
seny žádné námitky.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřej
nění v Úředním věstníku Evropské unie.

(13)

Každý výrobce, který chce získat výhody ze snížení svých
průměrných specifických emisí CO2 pro účely splnění
svého cíle pro specifické emise na základě snížení emisí
CO2 prostřednictvím inovativní technologie schválené
tímto rozhodnutím, by měl v souladu s čl. 11
odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 725/2011 ve své

V Bruselu dne 10. března 2014.

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne
20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska
emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5
a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě
vozidla (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1).
(2) Nařízení komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008, kterým
se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska
emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5
a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě
vozidla (Úř. věst. L 199, 28.7.2008, s. 1).

Za Komisi
předseda
José Manuel BARROSO
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PŘÍLOHA
METODA PRO URČOVÁNÍ SNÍŽENÍ EMISÍ CO2 DOSAŽENÉHO POUŽITÍM MODULU TLUMENÉHO SVĚTLA
S DIODAMI LED – „E-LIGHT“ ve VOZIDLE KATEGORIE M1
1.

Úvod
Aby bylo možné určit snížení emisí CO2, které lze přičíst použití diod LED v modulu tlumeného světla nazvaném
„E-Light“ ve vozidle kategorie M1, je třeba stanovit:
a) zkušební podmínky;
b) zkušební postup;
c) vzorce pro výpočet snížení emisí CO2;
d) vzorce pro výpočet směrodatné odchylky;
e) určení snížení emisí CO2 pro účely certifikace schvalovacími orgány.

2.

Zkušební podmínky
Použijí se požadavky předpisu EHK OSN č. 112 (1) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů moto
rových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami a/nebo LED
moduly. Pokud jde o stanovení spotřeby energie, je třeba se odkázat na bod 6.1.4 předpisu č. 112 a na přílohu 10
body 3.2.1 a 3.2.2 předpisu č. 112.
Kromě toho se provede zahoření zkoušeného zařízení po dobu 30 minut dodáváním proudu 0,78 A při napětí
13,4 V. Zkoušené zařízení se skládá z elektronické řídicí jednotky (Electronic Control Unit, ECU) pro světelný zdroj
LED a z modulu tlumeného světla.

3.

Zkušební postup
Měření se provádějí tak, jak je znázorněno na obrázku. Použijí se tyto přístroje:
— dva digitální multimetry, jeden pro měření stejnosměrného proudu a druhý pro měření stejnosměrného napětí,
— napájecí zdroj.

Obrázek
Uspořádání zkoušky (A je ampérmetr, LED ECU je elektronická řídicí jednotka pro světelný zdroj LED)
Provede se celkem deset měření při těchto napětích: 9,0 V, 10,0 V, 11,0 V, 12,0 V, 13,0 V, 13,2 V, 13,4 V, 14,0 V,
15,0 V, 16,0 V (přičemž hodnoty 13,2 V a 13,4 V jsou typické hodnoty napětí v osobních automobilech).
Při každém napětí se změří příslušný proud.
Přesná přivedená napětí a naměřený proud se zaznamenají s přesností na čtyři desetinná místa.
(1) E/ECE/324/Rev.2/Add.111/Rev.3 - E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.111/Rev.3, 9. ledna 2013.
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Vzorce
Určení snížení emisí CO2 a stanovení, zda je splněna prahová hodnota 1 g CO2/km, se provede podle těchto kroků:
krok 1: výpočet úspor energie,
krok 2: výpočet snížení emisí CO2,
krok 3: výpočet chyby snížení emisí CO2,
krok 4: ověření prahové hodnoty.

4.1 Výpočet úspor energie
Při každém z 10 měření se využitý příkon vypočte jako součin přivedeného napětí a naměřeného proudu.
Výsledkem je 10 hodnot. Všechny hodnoty se vyjádří s přesností na čtyři desetinná místa. Poté se vypočte střední
hodnota využitého příkonu, což je součet deseti hodnot příkonu vydělený 10.
Výsledné snížení příkonu se vypočte podle tohoto vzorce:
Vzorec (1): ΔP = Pbaseline: - Peco-innovation
kde:
ΔP:

snížení příkonu ve wattech,

Pbaseline:

základní příkon, který činí 137 W,

Peco-innovation: střední hodnota využitého příkonu ekologické inovace ve wattech.
4.2 Výpočet snížení emisí CO2
Pro výpočet snížení emisí CO2 prostřednictvím ekologické inovace se použijí tyto vzorce:
Pro vozidlo s benzínovým motorem:
Vzorec (2): CCO2 ¼ ΔP · UF · VPeÄP =ηΑ · CFP =v
Pro vozidlo s naftovým motorem:
Vzorec (3): CCO2 ¼ ΔP · UF · VPeÄD =ηΑ · CFD =v
kde CO2 je snížení emisí CO2 v g CO2/km.
Vstupní údaje pro vzorce (2) a (3) jsou:
ΔP:

snížení elektrického příkonu ve wattech (W), což je výsledek kroku 1,

UF:

faktor použití, který má u potkávacích světlometů hodnotu 0,33,

v:

průměrná rychlost jízdy v jízdním cyklu NEDC, která činí 33,58 km/h,

VPe-P: spotřeba na efektivní příkon u vozidel s benzínovým motorem, která činí 0,264 l/kWh,
VPe-D: spotřeba na efektivní příkon u vozidel s naftovým motorem, která činí 0,22 l/kWh,
ηΑ:

účinnost alternátoru, která činí 0,67,

CFP:

přepočítací koeficient pro benzin, který činí 2 330 g CO2/l,

CFD:

přepočítací koeficient pro motorovou naftu, který činí 2 640 g CO2/l.

4.3 Výpočet statistické chyby snížení emisí CO2
Statistická chyba snížení emisí CO2 se stanoví ve dvou krocích. V prvním kroku se určí hodnota chyby příkonu jako
směrodatná odchylka, která je ekvivalentní 68 % intervalu spolehlivosti.
Použije se k tomu vzorec (4).
vﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
uX
u n
u
ðxi Ä xÞ2
u
t i¼1
Vzorec (4): Sx ¼
nðn Ä 1Þ

kde:

Sx : směrodatná odchylka aritmetického průměru [W],
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xi: naměřená hodnota [W],
x: aritmetický průměr [W],
n: počet měření, který činí 10.
Poté se určí chyba snížení emisí CO2 pomocí zákona šíření chyb, který je vyjádřen vzorcem (5).
sﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
n Ê
Ì2
X
∂CCO2
Vzorec (5): ΔCCO2 ¼
· ePi
∂P
i¼1
kde:
ΔCCO2

střední celková chyba snížení emisí CO2 (gCO2/km),

∂ CCO2/∂P citlivost vypočteného snížení CO2 vůči vstupní hodnotě xi,
ePi:

chyba vstupní hodnoty (W).

Dosazením vzorce (2) do vzorce (5) se v případě vozidel s benzínovým motorem získá:
Vzorec (6): ΔCCO2 ¼ 0,0090 gCO2 =kmW · eP
kde:

ΔCCO2: chyba snížení emisí CO2 (g CO2/km),
eP:

chyba příkonu (W).

Dosazením vzorce (2) do vzorce (5) se v případě vozidel s naftovým motorem získá:
Vzorec (7): ΔCCO2 ¼ 0,0085 gCO2 =kmW · eP
kde:

ΔCCO2: chyba snížení emisí CO2 (g CO2/km),
eP:

chyba příkonu (W).

4.4 Ověření prahové hodnoty
Prahová hodnota se ověří podle vzorce (8). Minimální prahová hodnota činí 1,0 g CO2/km.
Vzorec (8): MT Ï CCO2 Ä ΔCCO2
kde:
MT:

minimální prahová hodnota (g CO2/km),

C

celkové snížení emisí CO2 (g CO2/km, vyjádří se s přesností na 4 desetinná místa),

CO2:

ΔCCO2 : střední celková chyba snížení emisí CO2 (g CO2/km, vyjádří se s přesností na 4 desetinná místa).
5.

Kód ekologické inovace, jenž se uvede v dokumentaci o schválení typu
Pro účely stanovení obecného kódu ekologické inovace, který se uvede v příslušných dokumentech schválení typu
podle příloh I, VIII a IX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (1), se jako individuální kód, který se
má použít pro inovativní technologii schválenou tímto rozhodnutím, použije „5“.
Například kód ekologické inovace v případě snížení emisí dosaženého použitím ekologické inovace certifikované
německým schvalovacím orgánem je „el 5“.

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových
vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla
(rámcová směrnice) (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1).
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Úřední věstník Evropské unie
OPRAVY

Oprava rozhodnutí Rady 2014/119/SZBP ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým
osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
(Úřední věstník Evropské unie L 66 ze dne 6. března 2014)
Strana 29, Příloha, položka 12., Serhii Petrovych Kliuiev, sloupec „Identifikační údaje“:
místo:

„narozen dne 12. srpna 1969; podnikatel; bratr Andrije Kliuieva“,

má být:

„narozen dne 19. srpna 1969; podnikatel; bratr Andrije Kliuieva“.

L 70/35

CS

L 70/36

Úřední věstník Evropské unie

Oprava nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám,
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
(Úřední věstník Evropské unie L 66 ze dne 6. března 2014)
Strana 4, čl. 8 odst. 4:
místo:

„4.

Ustanovení odstavce 2 v případě…“,

má být:

„4.

Ustanovení odstavce 3 v případě…“.

Strana 4, čl. 12 odst. 1:
místo:

„1.

Komise a členské státy se každé tři měsíce navzájem informují…“,

má být:

„1.

Komise a členské státy se navzájem informují…“.

Strana 7, Příloha I, položka 12., Serhii Petrovych Kliuiev, sloupec „Identifikační údaje“:
místo:

„narozen dne 12. srpna 1969; podnikatel; bratr Andrije Kliuieva“,

má být:

„narozen dne 19. srpna 1969; podnikatel; bratr Andrije Kliuieva“.

11.3.2014

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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