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MEZINÁRODNÍ DOHODY
Oznámení o prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským
společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně
druhé
Níže uvedené části Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich
členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, podepsané v Bruselu ve dnech 21. března 2014 a 27. června
2014, se budou na základě článku 4 rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění uvedené dohody (1) ve znění
pozdějších předpisů (2) prozatímně provádět od 1. listopadu 2014 v rozsahu, v jakém se týkají záležitostí spadajících do
pravomoci Unie:
hlava I,
články 4, 5 a 6 hlavy II,
hlava III: články 14 a 19,
hlava V: kapitola 1 (s výjimkou čl. 338 písm. k) a článků 339 a 342), kapitola 6 (s výjimkou článku 361, čl. 362 odst. 1
písm. c), článku 364 a čl. 365 písm. a) a c)), kapitola 7 (s výjimkou čl. 368 odst. 3 a čl. 369 písm. a) a d) (3)), kapitoly 12
a 17 (s výjimkou čl. 404 písm. h)), kapitola 18 (s výjimkou čl. 410 písm. b) a článku 411), kapitoly 20, 26 a 28, jakož
i články 353 a 428,
hlava VI,
hlava VII (s výjimkou čl. 479 odst. 1) v rozsahu, v jakém jsou ustanovení této hlavy nezbytná pro zajištění prozatímního
provádění dohody,
přílohy XXVI, XXVII (s výjimkou jaderných otázek), XXVIII až XXXVI (s výjimkou bodu 3 v příloze XXXII),
přílohy XXXVIII až XLI, XLIII a XLIV, jakož i protokol III.

(1) Úř. věst. L 161, 29.5.2014, s. 1.
Úř. věst. L 278, 20.9.2014, s. 1.
(2) Úř. věst. L 289, 3.10.2014, s. 1.
(3) Slova „rozvoje finanční strategie se zaměřením na údržbu, nedostatek kapacit a chybějící napojení infrastruktury“ v čl. 369 písm. c) neza
kládají žádný závazek financování ze strany členských států.
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NAŘÍZENÍ
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1159/2014
ze dne 30. října 2014,
kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (1), a ze
jména na čl. 8a odst. 1 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dne 18. května 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 765/2006.

(2)

Rada má za to, že již neexistují důvody k tomu, aby byly určité osoby a subjekty ponechány na seznamu osob
a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsaženém v příloze I nařízení (ES) č. 765/20006.

(3)

Kromě toho by měly být aktualizovány informace týkající se určitých osob a subjektů uvedených na seznamu
osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsaženém v příloze I nařízení (ES) č. 765/2006.

(4)

Příloha I nařízení (ES) č. 765/2006 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Příloha I nařízení (ES) č. 765/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 30. října 2014.
Za Radu
předseda
S. GOZI

(1) Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1.
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I. Ze seznamu obsaženého v příloze I nařízení (ES) č. 765/2006 se vyjímají tyto osoby a subjekty:
A. Osoby

č. 2

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna;

č. 3

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich;

č. 34

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich;

č. 45

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich;

č. 46

Guseu, Aliaksei Viktaravich;

č. 70

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich:

č. 76

Kastsian, Siarhei Ivanavich;

č. 82

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich;

č. 90

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna;

č. 99

Krot, Ihar Uladzimiravich;

č. 100

Krukouski, Viachaslau Iafimavich;

č. 102

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich;

č. 132

Mikhalchanka, Aliaksei Yakaulevich;

č. 141

Orda, Mikhail Siarheevich;

č. 143

Padaliak, Eduard Vasilievich;

č. 147

Peftsieu, Uladzimir Paulavich;

č. 159

Reliava, Aksana Anatolyeuna;

č. 172

Sheiko, Ina Valerieuna;

č. 189

Stosh, Mikalai Mikalaevich;

č. 197

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich;

č. 198

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna;

č. 199

Ternavsky, Anatoly Andreevich;

č. 205

Tsitsiankova, Alena Viktarauna;

č. 220

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich.

B. Subjekty

č. 2

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications;

č. 6

JLLC Neftekhimtrading;

č. 21

JLLC Triplepharm;

č. 22

LLC Triple-Veles;

č. 23

Univest-M;

č. 24

FLLC Unis Oil;

č. 25

JLLC UnivestStroyInvest.
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II. Údaje v příloze I nařízení (ES) č. 765/2006 týkající se následující osoby a subjektů se nahrazují těmito údaji:

A. Osoby

Jméno
angl. přepis
z běloruštiny
angl. přepis z ruštiny

12.

Jméno
(v běloruštině)

Jméno
(přepis do ruštiny)

БАХМАТОВ, Игорь

Bakhmatau, Ihar
Andreevich

Андреевич

Bakhmatov, Igor
Andreevich

Identifikační údaje

Adresa: БФСО „Динамо“
220030, г. Минск,
ул. Кирова 8 корп. 2

Důvody pro zařazení na seznam

Aktivně se podílel na represích
proti občanské společnosti v Bělo
rusku. Ve funkci zástupce vrchního
velitele KGB, v rámci níž byl
pověřen personálními záležitostmi
a organizací práce, byl odpovědný
za represivní činnost KGB namí
řenou proti občanské společnosti
a demokratické opozici. V květnu
2012 přeřazen k záložním ozbro
jeným jednotkám.
Je také členem ústřední rady
společnosti CJSC Dinamo- Minsk,
která je uvedena v bodě 20
oddílu B.

33.

Charnyshou, Aleh
Anatolievich

Adresa: КГБ 210623,
г. Минск, проспект
Независимости, 17

Chernyshev, Oleg
Anatolievich

35.

Chatviartkova,
Natallia Alexeeuna
Chetvertkova,
Natalia Alexeevna
(Chetvertkova,
Natalya
Alexeevna)

ЧАТВЯРТКОВА,

ЧЕТВЕРТКОВА,

Наталля
Алексееўнa

Наталья
Алексеевнa

Od dubna 2014 zástupce vrchního
velitele KGB, odpovědný za oblast
cizích
zahraničních
služeb.
Plukovník; byl odpovědný za proti
teroristickou jednotku KGB – tzv.
skupinu „Alpha“. Osobně se
účastnil nelidského a ponižujícího
zacházení s opozičními aktivisty ve
věznici KGB v Minsku po tvrdém
zásahu při povolební protestní
manifestaci, která proběhla dne
19. prosince 2010 v Minsku.
Svými činy přímo porušil meziná
rodní závazky Běloruska v oblasti
lidských práv.

Bývalá
zástupkyně
předsedy
a soudkyně obvodního soudu pro
obvod Partyzanskij v Minsku (do
18. června 2012).
Zabývala se případy bývalého
prezidentského kandidáta Andreje
Sannikova, občanského aktivisty Ilji
Vasileviče, Fedora Mirzojanova,
Olega Gnedčika a Vladimira Jerjo
menkova. Způsob, jímž vedla
soudní řízení, byl v jasném rozporu
s trestním řádem. Strpěla, aby proti
obžalovaným byly použity důkazy
a svědectví, které se jich netýkaly.

31.10.2014
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angl. přepis
z běloruštiny
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Jméno
(v běloruštině)

Jméno
(přepis do ruštiny)

Dysko, Henadz
Iosifavich

DN: 1964
MN: Oshmiany, Hrodna
region

Dysko, Gennadi
Iosifovich

41.

Dzemiantsei, Vasil
Ivanavich
(Dzemyantsey,
Vasil Ivanovich)

Adresa: 210601
г. Витебск, ул. Жесткова,
14а (ul. Zhestkova,
14a Vitebsk)

ДЗЕМЯНЦЕЙ,

ДЕМЕНТЕЙ,

DN: 20.9.1954

Васiль Iванавiч

Василий Иванович

MN: Chashniki district,
Vitebsk region

Dementei, Vasili
Ivanovich
(Dementey, Vasili
Ivanovich)

42.

Dziadkou, Leanid
Mikalaevich

Hureeu Siarhei
Viktaravich
(Hureyeu Siarhey
Viktaravich)
Gureev Sergei
Viktorovich
(Gureyev Sergey
Viktorovich)

Adresa: Гродненская
региональная таможня
230003, г. Гродно, ул.
Карского, 53

Odpovědný za represivní činnost
KGB proti občanské společnosti
a demokratické opozici, zejména
v letech 2006 a 2007.

Bývalý zástupce hlavního velitele
KGB (od července 2013), odpo
vědný za oblast cizích zpravodaj
ských služeb. Je spoluodpovědný
za represivní činnost KGB proti
občanské společnosti a demokra
tické opozici.

ДЕДКОВ, Леонид

DN: říjen 1964

Николаевич

OP: 3271064M000PB3
Adresa: КГБ 210623,
г. Минск, проспект Неза
висимости, 17

Викторович

Prokurátor Vitebské oblasti do
2. srpna 2011. Odpovědný za
represe proti občanské společnosti,
které následovaly po volbách
v prosinci 2010. V této souvislosti
je odpovědný i za procesy se Sjar
gejem Kavalenkem a Andrejem
Haidukowem.

OP: 3200954E045PB4

Мiкалаевiч

ГУРЕЕВ, Сергей

Důvody pro zařazení na seznam

Předseda celního výboru Hrodenské
oblasti, bývalý první náměstek ředi
tele tajné policie (KGB – 2005 až
2007), bývalý zástupce předsedy
státního celního výboru.

ДЗЯДКОЎ, Леанiд

Dedkov, Leonid
Nikolaevich

55.

Identifikační údaje
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Aktivně se podílel na represích
proti občanské společnosti v Bělo
rusku. Z titulu své dřívější funkce
náměstka ministra vnitra a vedou
cího útvaru předběžného vyšetřo
vání byl odpovědný za násilné
potlačování protestů a porušování
lidských práv v průběhu vyšetřo
vání v souvislosti s volbami kona
nými v prosinci 2010. V únoru
2012 odešel do zálohy. V současné
době generálem v záložních ozbro
jených jednotkách.
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Jméno
angl. přepis
z běloruštiny
angl. přepis z ruštiny

62.

Úřední věstník Evropské unie

CS

Iauseev, Ihar
Uladzimiravich
(Yauseev, Ihar
Uladzimiravich;
Yauseyev, Ihar
Uladzimiravich)

Jméno
(v běloruštině)

Jméno
(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

ЯЎСЕЕЎ, Irap

ЕВСЕЕВ, Игорь

DN: 1968

Уладзiмiравiч

Владимирович

Adresa: г.Витебск, пр-т
Фрунзе, д.41а

Evseev, Igor
Vladimirovich
(Yevseev, Igor
Vladimirovich;
Yevseyev, Igor
Vladimirovich)

68.

Kakunin,
Aliaksandr
Aliaksandravich
(Kakunin,
Aliaxandr
Aliaxandravich)

КАКУНИН

Александр
Александрович

31.10.2014

Důvody pro zařazení na seznam

Velitel oblastního oddělení policie
ve Vitebsku (od června 2012), poli
cejní generál (od roku 2013).
Bývalý zástupce ředitele minské
policie a velitel minského zásaho
vého operačního týmu (OMON).
Velel jednotkám, které potlačily
pokojné demonstrace dne 19. pro
since 2010, a osobně se podílel na
brutálních činech, za což v únoru
2011 obdržel ocenění a děkovný
dopis od prezidenta Lukašenka. V
roce 2011 rovněž velel jednotkám,
které zakročily proti několika
dalším protestním akcím politic
kých aktivistů a pokojným vystou
pením občanů v Minsku.

Velitel trestní kolonie
IK-2 v Bobrujsku.

Odpovědný za nelidské zacházení
s politickými vězni A. Sannikovem
a A. Bjaljackým v trestní kolonii
IK-2 v Bobrujsku. Opoziční akti
visté byli v trestní kolonii pod jeho
dohledem mučeni, byl jim odpírán
přístup k právníkům a byli umísťo
váni do samovazby. Kakunin vyvíjel
na A. Bjaljackého a A. Sannikova
nátlak, aby je přinutil podepsat
žádost o udělení milosti.

Má těsné vazby na prezidenta
Lukašenka, s nímž úzce spolupra
coval v 80., a zejména 90. letech
minulého století. Místopředseda
národního olympijského výboru
(předsedou je Alexandr Lukašenko),
předseda svazu házené. Bývalý
předseda dolní komory parlamentu,
přičemž do této funkce jej
jmenoval prezident. Byl jedním
z hlavních aktérů podvodných
prezidentských voleb v roce 2006.

Kakunin,
Aleksandr
Aleksandravich
(Kakunin,
Alexandr
Alexandrovich)
Alexander
Aleksandrovich
Kakunin
Alexander
Aleksandrovich
Kakunin
(Александр
Александрович
Какунин,
Аляксандр,
Аляксандровіч
Какунін)
73.

Kanapliou,
Uladzimir
Mikalaevich
Konoplev,
Vladimir
Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ,

КОНОПЛЕВ,

DN: 3.1.1954

Уладзiмiр
Мiкалаевiч

Владимир
Николаевич

MN: Akulintsi, Mohilev
region
OP: 3030154A124PB9
Adresa: Национальный
олимпийский комитет
Республики Беларусь
220020 г. Минск ул.
Радужная, 27

Úřad prezidenta mu poskytl rezi
denci ve čtvrti Drozdy v Minsku,
v níž žijí nomenklaturní kádry.

31.10.2014

Jméno
angl. přepis
z běloruštiny
angl. přepis z ruštiny

78.

Úřední věstník Evropské unie

CS

Kavaliou,
Aliaksandr
Mikhailavich

Jméno
(v běloruštině)

Jméno
(přepis do ruštiny)

КАВАЛЕЎ,

КОВАЛЕВ,

Аляксандр
Мiхайлавiч

Александр
Михайлович

ХМАРУК, Сяргей

ХМАРУК, Сергей

Канстанцiнавiч

Константинович

Identifikační údaje

Khmaruk, Siargei
Konstantinovich
Khmaruk, Sergei
Konstantinovich
(Khmaruk, Sergey
Konstantinovich)

93.

Konan, Viktar
Aliaksandravich

Adresa: Прокуратура
г. Минска
ул. Раковская 38

Kornau, Uladzimir
Uladzimiravich
Kornov, Vladimir
Vladimirovich

95.

Korzh, Ivan
Aliakseevich
Korzh, Ivan
Alekseevich

Prokurátor města Minsku. Bývalý
prokurátor Brestské oblasti. Odpo
vědný za represe proti občanské
společnosti, které následovaly po
volbách v prosinci 2010.
V únoru 2011 povýšen.

КОНАН, Вiктар

КОНОН, Виктoр

Аляксандравiч

Александрович

КОРНАЎ,

КОРНОВ, Владимир

Уладзiмiр
Уладзiмiравiч

Владимирович

КОРЖ, Iван

КОРЖ, Иван

Аляксеевiч

Алексеевич

Aktivně se podílel na oslabování
demokracie v Bělorusku. Jako
zástupce generálního prokurátora
(do roku 2012) byl pověřen prová
děním
všech
zpravodajských
činností kanceláře generálního
prokurátora zaměřeným proti ne
závislým a opozičním subjektům
a přímo se na těchto činnostech
podílel, mimo jiné v roce 2010.

Konon, Viktor
Aleksandrovich

94.

Důvody pro zařazení na seznam

Velitel vězeňského tábora ve městě
Horki. Byl odpovědný za nelidské
zacházení
se
zadržovanými
osobami, zejména za pronásledo
vání a mučení aktivisty z řad
občanské společnosti Dmitrije
Daškeviče, jenž byl uvězněn v sou
vislosti s volbami konanými dne
19. prosince 2010 a se zásahem
proti občanské společnosti a demo
kratické opozici.

Kovalev, Aleksandr
Mikhailovich

85.

L 311/7

Adresa: Суд Советского
района г. Минска
220113, г. Минск, Логой
ский тракт, 3
Tel: +375 17 280 83 40

Předseda obvodního soudu pro
obvod Sovětskij v Minsku, bývalý
soudce městského soudu v Minsku,
který schválil zamítnutí odvolání
podaného Alesem Bjaljackým. Bjal
jacký aktivně hájil osoby, které se
staly terčem represí v souvislosti
s volbami dne 19. prosince 2010
a zásahy proti občanské společnosti
a demokratické opozici, a posky
toval jim pomoc.

Generál, vrchní velitel KGB
v Hrodenské oblasti. Odpovědný za
represivní činnost KGB proti
občanské společnosti a demokra
tické opozici v Hrodenské oblasti.

L 311/8

Jméno
angl. přepis
z běloruštiny
angl. přepis z ruštiny

97.

Úřední věstník Evropské unie

CS

Jméno
(v běloruštině)

Jméno
(přepis do ruštiny)

Krasheuski, Viktar

КРАШЕВСКИЙ,

Krashevski, Viktor

Виктор

105. Kuzniatsou, Ihar
Nikonavich

КУЗНЯЦОЎ, Irap

КУЗНЕЦОВ, Игорь

Нiконaвiч

Никонович

Kuznetsov, Igor
Nikonovich

Identifikační údaje

31.10.2014

Důvody pro zařazení na seznam

Generál, bývalý velitel GRU (útvar
zpravodajství ministerstva obrany)
a zástupce náčelníka štábu ozbroje
ných sil Běloruska (do února
2013). Odpovědný za činnost zpra
vodajských služeb, pokud jde
o potlačování občanské společnosti
a demokratické opozice.

Adresa: KGB Training
Centre Бядули 2,
220034, Минск

Generál, velitel výcvikového stře
diska KGB, bývalý vrchní velitel
KGB v Minské oblasti a ve městě
Minsk.
Jako osoba odpovědná za přípravu
a výcvik pracovníků KGB byl odpo
vědný za represivní činnost KGB
proti občanské společnosti a demo
kratické opozici. Z titulu svých
předchozích funkcí byl odpovědný
za tutéž represivní činnost KGB
v Minsku a v Minské oblasti.

114. Liabedzik, Mikhail
Piatrovich
Lebedik, Mikhail
Petrovich

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл

ЛЕБЕДИК, Михаил

Пятровiч

Петрович

Adresa: Ул. Б.
Хмельницкого, 10 а,
Минск, 220013

Během
prezidentské
volební
kampaně v roce 2010 byl
jmenován
ředitelem
ústřední
volební komise. První zástupce
ředitele dozorčí rady (21. ledna
2014 do této funkce opětovně
jmenován) pověřený monitoro
váním
dodržování
postupů
a pravidel volební kampaně ve
sdělovacích prostředcích. Z titulu
této funkce hrál aktivní úlohu,
pokud jde o propagandu režimu
během volebních kampaní v letech
2010 a 2012. Prezident mu
26. října 2011 udělil „Řád Fran
ziska Skoriny“. V září 2012 odmítl
účast členů nezávislých sdělovacích
prostředků v radě. První zástupce
šéfredaktora
listu
„Sovjetskaja
Belarus“ blízkého prezidentově
administrativě a hlavního propa
gandistického
listu.
Strůjce
provládní politiky a zkreslování
skutečnosti a autor nevyvážených
komentářů týkajících se řízení
vedených v Bělorusku proti demo
kratické opozici a občanské společ
nosti, jež jsou systematicky předsta
vovány v negativním a urážlivém
světle, a to zejména po prezident
ských volbách konaných v roce
2010.

31.10.2014

Úřední věstník Evropské unie

CS

Jméno
angl. přepis
z běloruštiny
angl. přepis z ruštiny

115. Liaskouski, Ivan
Anatolievich

Jméno
(v běloruštině)

Jméno
(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван

Анатольевiч

Анатольевич

ЛОМАЦЬ, Зянон

ЛОМАТЬ, Зенон

DN: 27.1.1944

Кузьмiч

Кузьмич

MN: Karabani, Minsk
region

Александр
Александрович
Лопатко

Аляксандр
Аляксандровiч
Лапатка

Zástupce vedoucího
trestní kolonie IK-9
v Mazyru

Odpovědný za nelidské zacházení
s Dmitrijem Daškevičem, včetně
mučení
a
upírání
přístupu
k právním zástupcům. Lopatko
zastával významnou funkci v trestní
kolonii, v níž byl Daškevič držen
a v níž byl na politické vězně
včetně
Daškeviče
vykonáván
psychologický nátlak, spočívající
mimo jiné v odpírání spánku a v
izolaci.

ЛУКАШЕНКО,

DN: 23.3.1980

Дмитрий
Александрович

Adresa: President's Sports
Club
220029, г. Минск, ул.
Старовиленская, 4.

Podnikatel, aktivní účast na finanč
ních operacích, na nichž se podílí
Lukašenkova rodina.

Lomat, Zenon
Kuzmich

118. Lopatko,
Alexander
Alexandrovich

120. Lukashenka,
Dzmitry
Aliaksandravich
Lukashenko,
Dmitri
Aleksandrovich

Důvody pro zařazení na seznam

ЛЯСКОЎСКI, Iван

Bývalý vrchní velitel KGB pro
Homelskou oblast a bývalý
zástupce vrchního velitele KGB pro
město Homel. Odpovědný za repre
sivní činnost KGB proti občanské
společnosti a demokratické opozici
v Homelské oblasti. Prezident ho
dne 2. dubna 2014 odvolal z funkce
z důvodu nepřístojného chování.

Leskovski, Ivan
Anatolievich

117. Lomats, Zianon
Kuzmich

L 311/9

Aktivně se podílel na oslabování
demokracie v Bělorusku. Ve funkci
předsedy státního kontrolního
výboru (zastával ji do roku 2010)
byl jedním z hlavních aktérů, kteří
se podíleli na případu Alese Bjaljac
kého, jednoho z nejvýznamnějších
obránců lidských práv, předsedy
běloruské organizace pro lidská
práva „Viasna“ a místopředsedy
Mezinárodní federace lidských práv
(FIDH). Ales Bjaljacký aktivně hájil
osoby, které se staly terčem represí
v souvislosti s volbami dne 19. pro
since 2010 a zásahy proti občanské
společnosti a demokratické opozici,
a poskytoval jim pomoc.

Předseda prezidentova sportovního
klubu.

L 311/10

Úřední věstník Evropské unie

CS

Jméno
angl. přepis
z běloruštiny
angl. přepis z ruštiny

126. Maltsau, Leanid
Siamionavich

Jméno
(v běloruštině)

Jméno
(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

МАЛЬЦАЎ, Леанiд

МАЛЬЦЕВ, Леонид

DN: 29.8.1949

Сяменавiч

Семенович

MN: Vetenevka,
Slonim rayon, Hrodna
Region

Maltsev, Leonid
Semenovich

31.10.2014

Důvody pro zařazení na seznam

Ředitel výboru pro státní hranice,
bývalý tajemník bezpečnostní rady.

(д. Ветеньевка, Слоним
ского района, Гроднен
ской области)
OP: 3290849A002PB5

137. Navumau,
Uladzimir
Uladzimiravich

НАВУМАЎ,

НАУМОВ, Владимир

DN: 7.2.1956

Уладзiмiр
Уладзiмiравiч

Владимирович

MN: Smolensk (Rusko)

Naumov, Vladimir
Vladimirovich

Nepodnikl žádné kroky v zájmu
vyšetření případů neobjasněného
zmizení Jurije Zacharenka, Viktora
Gončara, Anatolije Krasovského
a Dmitrije Zavadského, k nimž
došlo v Bělorusku v letech 1999
a 2000. Bývalý ministr vnitra
a rovněž bývalý velitel bezpeč
nostní služby prezidenta. Jako
ministr vnitra byl až do svého
odchodu do důchodu ze zdravot
ních důvodů dne 6. dubna 2009
odpovědný za potlačování pokoj
ných demonstrací.
Od úřadu prezidenta získal rezi
denci ve čtvrti Drozdy v Minsku,
v níž žijí nomenklaturní kádry.

146. Paulichenka,
Dzmitry
Valerievich

ПАВЛИЧЕНКО,

DN: 1966

Дмитрий
Валериевич

MN: Vitebsk

Pavlichenko,
Dmitri Valerievich
(Pavlichenko,
Dmitriy
Valeriyevich)

148. Piakarski, Aleh
Anatolievich
Pekarski, Oleg
Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег

ПЕКАРСКИЙ, Олег

Анатольевiч

Анатольевич

Adresa: Белорусская ассо
циация ветеранов
спецподразделений войск
МВД „Честь“
220028, Минск Маяков
ского, 111

OP: 3130564A041PB9

Klíčová osoba v případech neobjas
něného zmizení Jurije Zacharenka,
Viktora Gončara, Anatolije Krasov
ského a Dmitrije Zavadského,
k nimž došlo v Bělorusku v letech
1999 a 2000; bývalý velitel
skupiny zvláštní reakce při minis
terstvu vnitra (SOBR).
Podnikatel, čestný předseda sdru
žení veteránů zvláštních sil mini
sterstva vnitra.

Aktivně se podílel na represích
proti občanské společnosti v Bělo
rusku. Jako bývalý první náměstek
ministra vnitra (do roku 2012) byl
odpovědný za represe proti
občanské společnosti, které násle
dovaly po volbách v prosinci 2010.
Plukovník v záložních ozbrojených
jednotkách.

31.10.2014

Úřední věstník Evropské unie

CS

Jméno
angl. přepis
z běloruštiny
angl. přepis z ruštiny

Jméno
(v běloruštině)

Jméno
(přepis do ruštiny)

155. Pykina, Natallia
Mikhailauna
(Pykina, Natalia
Mikhailauna)

DN: 20.4.1971
MN: Rakov
Adresa: Суд Партизан
ского района г. Минска
220027, г. Минск, ул.
Семашко, 33

Pikina, Natalia
Mikhailovna
(Pykina, Natalya
Mikhailovna)

157. Rakhmanava,
Maryna Iurievna

Identifikační údaje

РАХМАНАВА,

РАХМАНОВА,

DN: 1970

Марына Юр'еуна

Марина Юрьевна

MN: Hrodna

PYБIНAЎ, Анатоль

РУБИНОВ,

DN: 15.4.1939

Мiкалаевiч

Анатолий
Николаевич

Mohilev

РУСАК, Вiктар

РУСАК, Виктор

DN: 4.5.1955

Уладзiмiравiч

Владимирович

MN: Minsk

Rakhmanova,
Marina Iurievna

160. Rubinau, Anatol
Mikalaevich
Rubinov, Anatoli
Nikolaevich

161. Rusak, Viktar
Uladzimiravich
Rusak, Viktor
Vladimirovich

Adresa: Палата представи
телей Национального
собрания Республики
Беларусь
220010, Республика
Беларусь, г. Минск, ул.
Советская, 11

L 311/11

Důvody pro zařazení na seznam

Odpovídá za ukládání politicky
motivovaných správních a trestních
sankcí představitelům občanské
společnosti. Soudkyně obvodního
soudu pro obvod Partyzanskij,
která se zabývala případem Nikity
Lichovida. Dne 29. března 2011
tohoto
aktivistu
„Hnutí
za
svobodu“ odsoudila ke třem a půl
letům odnětí svobody. Byla jmeno
vána místopředsedkyní obvodního
soudu pro obvod Partyzanskij
v Minsku.

Členka ústřední volební komise
a vedoucí odboru pro žádosti veřej
nosti v Hrodenské oblastní správě.
Jako členka ústřední volební
komise byla odpovědná za poru
šení mezinárodních volebních stan
dardů v průběhu prezidentských
voleb dne 19. prosince 2010
a během parlamentních voleb
konaných v září 2012.

Předseda horní komory parla
mentu, bývalý zástupce vedoucího
úřadu prezidenta pro sdělovací pro
středky a ideologii (2006 až 2008).
V této funkci byl jedním z hlavních
tvůrců a šiřitelů státní propagandy
a ideologické podpory režimu. Od
března 2014 člen bezpečnostní
rady.

Poslanec dolní komory parlamentu,
zástupce velitele výboru pro
národní bezpečnost. Bývalý velitel
správy KGB pro bezpečnost hospo
dářství.
Byl odpovědný za represivní
činnost KGB proti občanské společ
nosti a demokratické opozici.

L 311/12

Úřední věstník Evropské unie

CS

Jméno
angl. přepis
z běloruštiny
angl. přepis z ruštiny

166. Sauko, Valery
Iosifavich

Jméno
(v běloruštině)

Jméno
(přepis do ruštiny)

САЎКО, Валерый

САВКО, Валерий

Iосiфавiч

Иосифович

Identifikační údaje

ШАЕВ, Валентин

Člen bezpečnostní rady, předseda
vyšetřovací komise, bývalý zástupce
předsedy
vyšetřovací
komise,
bývalý
prokurátor
Homelské
oblasti. Odpovědný za represe proti
občanské společnosti, které násle
dovaly po volbách v prosinci 2010.

Петрович

Shaev, Valentin
Petrovich (Shayev,
Valentin Petrovich)

171. Shchurok, Ivan
Antonavich

ШЧУРОК, Iван

ЩУРОК, Иван

Антонавiч

Антонович

Člen ústřední volební komise
a vedoucí odboru školství ve
Vitebské oblastní správě. Jako člen
ústřední volební komise byl odpo
vědný za porušení mezinárodních
volebních standardů v průběhu
prezidentských voleb dne 19. pro
since 2010 a během parlamentních
voleb v září 2012.

Shchurok, Ivan
Antonovich

184. Sirenka, Viktar
Ivanavich
Sirenko, Viktor
Ivanovich

Důvody pro zařazení na seznam

Vedoucí pobočky prorežimních
odborů v Hrodnu. Bývalý předseda
oblastní volební komise Hrodenské
oblasti pro prezidentské volby
v roce 2010 a místní volby
v březnu 2014. Jako předseda
oblastní volební komise byl odpo
vědný za porušení mezinárodních
volebních standardů v průběhu
prezidentských voleb dne 19. pro
since 2010 a za falšování výsledků
místních voleb v březnu 2014
v Hrodenské oblasti.

Savko, Valeri
Iosifovich

ШАЕЎ Валянцiн
167. Shaeu, Valiantsin
Piatrovich (Shayeu, Пятровiч
Valyantsin
Piatrovich)

31.10.2014

СИРЕНКО, Виктор

DN: 4.3.1962

Иванович

OP: 3040362B062PB7
Adresa: Комитет по здра
воохранению Минского
горисполкома
ул. Маяковского, 22,
корп. 2, 220006,
г. Минск

Předseda výboru pro zdravotnictví
města Minsk a bývalý primář
minské úrazové nemocnice. Nepro
testoval proti únosu prezidentského
kandidáta Něklajeva, který byl do
jeho nemocnice převezen poté, co
byl 19. prosince 2010 surově zbit,
a tím, že věc neoznámil policii,
napomohl neznámým pachatelům.
Za své jednání byl povýšen.
Jako předseda výboru pro zdravot
nictví města Minsk je odpovědný
za dohled nad používáním zdravot
nických zařízení při potlačování
lidských práv.

31.10.2014

Úřední věstník Evropské unie

CS

Jméno
angl. přepis
z běloruštiny
angl. přepis z ruštiny

185. Sivakau, Iury
Leanidavich
(Sivakau, Yury
Leanidavich)

Jméno
(v běloruštině)

Jméno
(přepis do ruštiny)

СIВАКАЎ, Юрый

СИВАКОВ, Юрий

DN: 5.8.1946

Леанідавіч

Леонидович

MN: Onory, Sakhalin
Region
Adresa: Белорусская ассо
циация ветеранов
спецподразделений войск
МВД „Честь“
220028, Минск
Маяковского, 111

Sivakov, Iury
(Yurij, Yuri) Leoni
dovich

186. Skurat, Viktar
Vatslavavich

СКУРАТ Вiктар

СКУРАТ Виктор

Вацлавaвiч

Вацлавович

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

Skurat, Viktor
Vatslavovich

201. Traulka Pavel
Traulko Pavel

Identifikační údaje

L 311/13

Důvody pro zařazení na seznam

Zorganizoval neobjasněná zmizení
Jurije Zacharenka, Viktora Gončara,
Anatolije Krasovského a Dmitrije
Zavadského, k nimž došlo v Bělo
rusku v letech 1999 a 2000.
Bývalý ministr cestovního ruchu
a sportu, bývalý ministr vnitra
a bývalý zástupce vedoucího úřadu
prezidenta.

Bývalý ředitel bezpečnostního
odboru ministerstva vnitra. V této
funkci byl odpovědný za vážné
porušování lidských práv a potlačo
vání občanské společnosti a demo
kratické opozice, zejména po prezi
dentských volbách konaných v roce
2010. V únoru roku 2011 obdržel
za své služby ocenění v podobě
písemného uznání. Od února 2013
v důchodu. Vedoucí bezpečnost
ního oddělení holdingové společ
nosti MZOR – státního podniku,
který spadá do působnosti Mini
sterstva průmyslu Běloruské repub
liky, a je tedy přímo spojen s Luka
šenkovým režimem.

Podplukovník, bývalý pracovník
vojenské kontrarozvědky KGB
(v současné době vedoucí tiskové
služby běloruského vyšetřovacího
výboru). Po tvrdém zásahu při
povolební protestní manifestaci,
která proběhla dne 19. prosince
2010 v Minsku, vynucoval ve
věznici KGB v Minsku z opozičních
aktivistů
přiznání
falšováním
důkazů a vyhrožováním. Byl přímo
odpovědný za kruté, nelidské
a ponižující zacházení či tresty a za
odmítnutí práva na spravedlivý
proces. Svými činy přímo porušil
mezinárodní závazky Běloruska
v oblasti lidských práv.
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Jméno
angl. přepis
z běloruštiny
angl. přepis z ruštiny

202. Trutka, Iury
Igorevich (Trutka,
Yury Igorevich)

Jméno
(v běloruštině)

Jméno
(přepis do ruštiny)

ТРУТКA, Юрый

ТРУТКО, Юрий

Iгаравич

Игоревич

ВОЛКАЎ, Сяргей

ВОЛКОВ, Сергей

Мiхайлавiч

Михайлович

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Zástupce velitele trestní
kolonie IK-2 v Bobrujsku.

Odpovědný za nelidské a kruté
zacházení s politickými vězni
A. Sannikovem a A. Bjaljackým
v trestní kolonii IK-2 v Bobrujsku.
Opoziční aktivisté byli v trestní
kolonii pod jeho dohledem mučeni,
byl jim odpírán přístup k právnímu
zastoupení a byli umísťováni do
samovazby. Trutko vyvíjel na
A. Bjaljackého a A. Sannikova
nátlak, aby je přinutil podepsat
žádost o udělení milosti.

Trutko, Iury (Yurij,
Yuri) Igorevich

217. Volkau, Siarhei
Mikhailavich

Aktivně se podílel na represích
proti občanské společnosti v Bělo
rusku. Jako bývalý velitel správy
KGB pro rozvědku byl spoluzodpo
vědný za represivní činnost KGB
vůči občanské společnosti a demo
kratické opozici.

Volkov, Sergei
Mikhailovich
(Volkov, Sergey
Mikhailovich)

221. Zaharouski, Anton ЗАГАРОЎСКI,
Uladzimiravich
Антон
Zagorovski, Anton Уладзiмiравiч

ЗАГОРОВСКИЙ,

Prokurátor města Minsku, bývalý
prokurátor pro obvod Frunzenskij
v Minsku; zabýval se případem
odpůrce režimu Vasilije Parfenkova
v únoru 2011 a případem A. Sanni
kova v červenci 2011. Odpovídá za
ukládání politicky motivovaných
správních a trestních sankcí před
stavitelům občanské společnosti.

Антон
Владимирович

Vladimirovich

222. Zaitsau, Vadzim
Iurievich
Zaitsev, Vadim
Iurievich

31.10.2014

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм

ЗАЙЦЕВ, Вадим

DN: 1964

Юр'евiч

Юрьевич

MN: Zhitomyr region,
Ukraine (USSR)

Od června 2013 výkonný ředitel
polosoukromé televize Kosmos,
jmenovaný vládou Běloruska jako
zástupce státu. Bývalý vrchní velitel
KGB (červenec 2008 – listopad
2012).
Odpovědný za transformaci KGB
v hlavní orgán represe využívaný
proti občanské společnosti a demo
kratické opozici. Odpovědný za to,
že se do sdělovacích prostředků
rozšířily
zkreslené
informace
o demonstrantech z 19. pro
since 2010, podle nichž tito údajně
na manifestaci přinesli materiál
použitelný jako zbraně. Osobně
ohrožoval životy a zdraví manželky
a dítěte bývalého prezidentského
kandidáta Andreje Sannikova. Je
hlavním iniciátorem příkazů, které
vedly k protiprávnímu pronásledo
vání členů demokratické opozice
a jejich mučení a ke špatnému
zacházení s vězni.

31.10.2014
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Jméno
angl. přepis
z běloruštiny
angl. přepis z ruštiny

224. Zakharau, Aliaksei
Ivanavich

Jméno
(v běloruštině)

Jméno
(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

ЗАХАРОВ, Алексей

Аляксей Iванавiч

Иванович

ЖАДОБIН, Юрый

ЖАДОБИН, Юрий

DN: 14.11.1954

Od prosince 2009 ministr obrany.

Biктapaвiч

Викторович

MN: Dnipropetrovsk

Jako člen bezpečnostní rady schva
luje represivní rozhodnutí dohod
nutá na ministerské úrovni, což se
týká rovněž rozhodnutí o zásahu
proti pokojným demonstracím dne
19. prosince 2010. Po událostech
z prosince 2010 s poukazem na
demokratickou
opozici
ocenil
„úplnou porážku destruktivních
sil“.

Aktivně se podílel na represích
proti občanské společnosti v Bělo
rusku. Jako bývalý velitel správy
KGB pro vojenskou kontrarozvědku
(do roku 2012) byl odpovědný za
represivní činnost KGB namířenou
proti občanské společnosti a demo
kratické opozici. Pracovníci KGB se
s jeho vědomím účastnili výslechů
politických aktivistů po demon
straci dne 19. prosince 2010.

OP: 3141154A021PB0

Zhadobin, Iuri
Viktorovich
(Zhadobin, Yuri
Viktorovich)

227. Zhuk Alena
Siamionauna
(Zhuk Alena
Syamionauna)
Zhuk Elena
Semenovna (Zhuk
Yelena
Semyonovna)

Důvody pro zařazení na seznam

ЗАХАРАЎ,

Zakharov, Aleksei
Ivanovich
(Zakharov, Alexey
Ivanovich)

226. Zhadobin, Iury
Viktaravich
(Zhadobin, Yury
Viktaravich)

L 311/15

ЖУК, Алена

ЖУК, Елена

Сямёнаўна

Семеновна

Soudkyně obvodního soudu pro
obvod Pjervomajskij ve Vitebsku.
Dne 24. února 2012 odsoudila
Sjargeje Kavalenka, který byl
v letech 2012–2013 považován za
politického vězně, ke dvěma letům
a jednomu měsíci vězení za poru
šení podmíněného trestu. V případě
Sjargeje Kavalenka byla Alena Zhuk
přímo odpovědná za porušení
lidských práv, neboť mu odmítla
právo na spravedlivý proces. Sjar
geji Kavalenkovi byl již dříve
uložen podmíněný trest za vyvěšo
vání zakázané historické bíločerveno-bílé
vlajky,
symbolu
opozičního hnutí, ve Vitebsku.
Následný trest, který mu Alena
Zhuk uložila, byl nepřiměřeně
přísný, vezme-li se v úvahu povaha
trestného činu, a nebyl v souladu
s běloruským trestním zákoníkem.
Svými činy Alena Zhuk přímo
porušila mezinárodní závazky Bělo
ruska v oblasti lidských práv.

L 311/16

Úřední věstník Evropské unie

CS

Jméno
angl. přepis
z běloruštiny
angl. přepis z ruštiny

228. Zhuk, Dzmitry
Aliaksandravich

Jméno
(v běloruštině)

Jméno
(přepis do ruštiny)

ЖУК, Дзмiтрый

ЖУК, Дмитрий

DN: 7.7.1970

Аляксандравiч

Александрович

OP: 3070770A081PB7

Zhuk, Dmitri
Aleksandrovich

230. Zhukouski, Siarhei
Kanstantsinavich
Zhukovski, Sergei
Konstantinovich

Identifikační údaje

Adresa: БЕЛОРУССКОЕ
ТЕЛЕГРАФНОЕ
АГЕНТСТВО
Республика Беларусь,
220030, Минск, ул.
Кирова, 26

ЖУКОЎСКI,

ЖУКОВСКИЙ,

Сяргей
Канстанцiнавiч

Сергей Констан
тинов-ич

31.10.2014

Důvody pro zařazení na seznam

Od května 2003 generální ředitel
státní tiskové agentury BELTA.
Odpovědný za to, že ve sdělovacích
prostředcích byla zveřejňována
státní propaganda, jež podporovala
a ospravedlňovala represe vůči
demokratické opozici a občanské
společnosti dne 19. prosince 2010,
a to i prostřednictvím zkreslených
informací.
Prokurátor pro obvod Zavodskoj
v Minsku, který se zabýval případy
předních představitelů občanské
společnosti Iriny Chalipové, Sergeje
Marceleva a Pavla Severince. Obža
loba, kterou předložil, byla zřetelně
politicky motivována a byla
v jasném rozporu s trestním
řádem. Vycházela z úmyslně
nesprávné klasifikace událostí ze
dne 19. prosince 2010 a nebyla
podložena fakty, důkazy ani výpo
věďmi svědků.

B. Subjekty
Název
angl. přepis z běloru
štiny
angl. přepis z ruštiny

1.

Beltechexport

3.

Beltech Holding

Název
(v běloruštině)

Název
(přepis do ruštiny)

„

Белтех Холдинг

Identifikační údaje

“ Republic of Belarus,
220012, Minsk, Nezavisi
most ave., 86-B;
tel: (+375 17) 263-63-83,
fax: (+375 17) 263-90-12

Důvody pro zařazení na seznam

Beltechexport
má
prospěch
z režimu, protože je jedním z hlav
ních běloruských vývozců zbraní
a vojenského vybavení, jež vyžadují
povolení běloruských orgánů.
Beltech Holding má prospěch
z režimu, zejména prostřednictvím
Beltechexportu, který je součástí
Beltech Holdingu. Beltechexport
má prospěch z režimu, protože je
jedním z hlavních běloruských
vývozců zbraní a vojenského vyba
vení, jež vyžadují povolení běloru
ských orgánů.

31.10.2014

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 311/17

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1160/2014
ze dne 30. října 2014,
kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde
o seznam zemí a území
(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních
podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS (1), a zejména na
články 10 a 19 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení (ES) č. 998/2003 stanoví veterinární podmínky pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu
a pravidla pro kontroly těchto přesunů.

(2)

Příloha II část C nařízení (ES) č. 998/2003 obsahuje seznam třetích zemí a území, které jsou prosté vztekliny,
a třetích zemí a území, u nichž bylo zjištěno, že riziko šíření vztekliny do Unie v důsledku neobchodních přesunů
zvířat v zájmovém chovu není vyšší než riziko spojené s takovými přesuny mezi členskými státy.

(3)

Za tím účelem, aby mohla být třetí země do tohoto seznamu zařazena, měla by prokázat svůj status, pokud jde
o vzteklinu, a potvrdit, že splňuje určité požadavky týkající se oznamování podezření na výskyt vztekliny, systému
monitorování, struktury a organizace veterinárních útvarů, provádění všech regulačních opatření na prevenci
a kontrolu vztekliny a nařízení o uvádění očkovacích látek proti vzteklině na trh.

(4)

Bývalá jugoslávská republika Makedonie předložila informace týkající se jejího statusu, pokud jde o vzteklinu,
a také informace týkající se splnění požadavků stanovených v nařízení (ES) č. 998/2003. Z posouzení těchto
informací vyplývá, že Bývalá jugoslávská republika Makedonie splňuje příslušné požadavky stanovené v uvedeném
nařízení, a měla by proto být zařazena do seznamu v příloze II části C nařízení (ES) č. 998/2003.

(5)

Nařízení (ES) č. 998/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

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

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
V příloze II části C nařízení (ES) č. 998/2003 se mezi položku pro Svatou Lucii a položku pro Montserrat vkládá nová
položka, která zní:
„MK … Bývalá jugoslávská republika Makedonie“.
(1) Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1.
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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 30. října 2014.
Za Komisi
předseda
José Manuel BARROSO

31.10.2014
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NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1161/2014
ze dne 30. října 2014,
kterým se nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě přizpůsobuje
technickému pokroku
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (1),
a zejména na článek 17 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha IB nařízení (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě stanoví technické specifikace pro
konstrukci, zkoušení, montáž a kontrolu digitálních tachografů.

(2)

Na základě nařízení Komise (ES) č. 68/2009 (2) byl jako dočasné řešení až do 31. prosince 2013 zaveden adaptér,
aby tachografy mohly být instalovány v souladu s přílohou IB nařízení (EHS) č. 3821/85 ve vozidlech typu M1
a N1.

(3)

Nařízení (EHS) č. 3821/85 bylo nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 (3), v jehož
případě byl legislativní proces uzavřen dne 15. ledna 2014.

(4)

V 5. bodu odůvodnění nařízení (EU) č. 165/2014 se stanoví, že Komise zváží prodloužení období platnosti pro
použití adaptéru u vozidel kategorií M1 a N1 do roku 2015 a dále do roku 2015 posoudí dlouhodobé řešení pro
vozidla těchto kategorií.

(5)

Ve sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru
regionů „Digitální tachograf: Plán budoucích činností“ (4), které bylo připojeno k návrhu nařízení (EU)
č. 165/2014, se předpokládá, že v návaznosti na přijetí nařízení (EU) č. 165/2014 budou do dvou let vypraco
vány a přijaty přílohy a dodatky.

(6)

Trvalé řešení, pokud jde o adaptér, by mělo být stanoveno v technických specifikacích uvedených v nařízení (EU)
č. 165/2014. Na základě zásady oprávněné důvěry by proto měla být prodloužena možnost používat adaptéry ve
vozidlech kategorií M1 a N1, a to alespoň do přijetí uvedených technických příloh a dodatků.

(7)

Vzhledem k tomu, že platnost požadavku 172 skončila dne 31. prosince 2013, měla by být možnost používat
adaptér platná zpětně od uvedeného data.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 18 nařízení
(EHS) č. 3821/85,

(1) Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 8.
(2) Nařízení Komise (ES) č. 68/2009 ze dne 23. ledna 2009, kterým se podeváté přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS)
č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Úř. věst. L 21, 24.1.2009, s. 3).
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení
Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006
o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 1).
(4) KOM(2011) 454 v konečném znění.
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PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Příloha IB nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 se mění takto:
V části I Definice se v bodu rr) první odrážce datum „31. prosincem 2013“ nahrazuje datem „31. prosincem 2015“.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 30. října 2014.
Za Komisi
předseda
José Manuel BARROSO

31.10.2014
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1162/2014
ze dne 30. října 2014
o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce
a zeleniny
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví
společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79,
(ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),
s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení 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 paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde
o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(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 platnost 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 30. října 2014.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
(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 ( )

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

59,9

MA

95,7

MK

50,7

ZZ

68,8

AL

65,0

MK

80,7

0707 00 05

0709 93 10

0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

1

TR

116,3

ZZ

87,3

MA

82,8

TR

132,9

ZZ

107,9

AR

72,8

TR

90,5

UY

29,5

ZZ

64,3

BR

272,2

MD

36,9

PE

362,4

TR

139,8

US

406,3

ZZ

243,5

BR

53,2

CL

87,3

NZ

141,0

ZA

214,7

ZZ

124,1

CN

68,8

TR

99,6

ZZ

84,2

(1) Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parla
mentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci
klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.
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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014
ze dne 22. října 2014
o poplatcích za dohled
(ECB/2014/41)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují
zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (1), a zejména
na druhý pododstavec čl. 4 odst. 3, článek 30 a druhý pododstavec čl. 33 odst. 2 uvedeného nařízení,
s ohledem na veřejnou konzultaci a analýzu provedenou v souladu s čl. 30 odst. 2 nařízení (EU) č. 1024/2013,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení (EU) č. 1024/2013 zřizuje jednotný mechanismus dohledu, který se skládá z Evropské centrální banky
(ECB) a vnitrostátních příslušných orgánů.

(2)

Podle nařízení (EU) č. 1024/2013 ECB odpovídá za účinné a konzistentní fungování jednotného mechanismu
dohledu nad všemi úvěrovými institucemi, finančními holdingovými společnostmi a smíšenými finančními
holdingovými společnostmi ve všech členských státech eurozóny, jakož i v členských státech mimo eurozónu,
které navázaly úzkou spolupráci s ECB. Pravidla a postupy, kterými se řídí spolupráce ECB s vnitrostátními
příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu, jsou vymezeny
v nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (2).

(3)

Článek 30 nařízení (EU) č. 1024/2013 stanoví, že ECB uloží úvěrovým institucím usazeným v zúčastněných člen
ských státech a v zúčastněném členském státě zřízeným pobočkám úvěrových institucí usazených v nezúčast
něném členském státě roční poplatek za dohled. Tyto poplatky, které ECB ukládá, by měly pokrývat a neměly by
překračovat náklady vzniklé ECB v souvislosti s úkoly, které jí byly svěřeny podle článků 4 až 6 nařízení (EU)
č. 1024/2013.

(4)

Roční poplatek za dohled by měl sestávat z částky, kterou by měly každoročně platit všechny úvěrové instituce
usazené v zúčastněných členských státech a v zúčastněném členském státě zřízené pobočky úvěrových institucí
usazených v nezúčastněném členském státě, nad nimiž je vykonáván dohled v rámci jednotného mechanismu
dohledu.

(5)

V rámci jednotného mechanismu dohledu je odpovědnost ECB a jednotlivých vnitrostátních příslušných orgánů
v oblasti dohledu rozdělena na základě významu dohlížených subjektů.

(6)

ECB má pravomoc vykonávat přímý dohled nad významnými úvěrovými institucemi, finančními holdingovými
společnostmi, smíšenými finančními holdingovými společnostmi usazenými v zúčastněných členských státech
a nad v zúčastněném členském státě zřízenými pobočkami významných úvěrových institucí usazených v nezúčast
něných členských státech.

(7)

ECB rovněž vykonává dozor nad fungováním jednotného mechanismu dohledu, jenž zahrnuje všechny úvěrové
instituce, ať významné, či méně významné. ECB má ve vztahu ke všem úvěrovým institucím usazeným v zúčastně
ných členských státech výlučnou pravomoc vydávat povolení k činnosti úvěrové instituce, povolení odejmout
a posuzovat nabývání a zcizování kvalifikovaných účastí.

(8)

Vnitrostátní příslušné orgány odpovídají za přímý dohled nad méně významnými dohlíženými subjekty, aniž by
byla dotčena pravomoc ECB vykonávat přímý dohled v konkrétních případech, kdy je to nezbytné k zajištění
důsledného uplatňování vysokých standardů dohledu. Toto sdílení pravomocí v oblasti dohledu v rámci jednot
ného mechanismu dohledu a s tím související náklady vzniklé ECB jsou zohledněny při rozdělení částky, která má
být získána zpět prostřednictvím poplatků za dohled, mezi kategorie významných dohlížených subjektů a méně
významných dohlížených subjektů.

(1) Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.
(2) Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví rámec spolupráce Evropské centrální
banky s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení
o rámci jednotného mechanismu dohledu) (ECB/2014/17) (Úř. věst. L 141, 14.5.2014, s. 1).
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(9)

Čl. 33 odst. 2 nařízení (EU) č. 1024/2013 vyžaduje, aby ECB prostřednictvím nařízení a rozhodnutí zveřejnila
podrobné operační postupy pro provádění úkolů, které jsou jí svěřeny nařízením (EU) č. 1024/2013.

(10)

Podle čl. 30 odst. 3 nařízení (EU) č. 1024/2013 mají poplatky vycházet z objektivních kritérií souvisejících s důle
žitostí a rizikovým profilem dotyčných úvěrových institucí, včetně jejích rizikově vážených aktiv.

(11)

Poplatky se vypočítávají na nejvyšší úrovni konsolidace v rámci zúčastněných členských států. To znamená, že
jsou-li úvěrové instituce součástí dohlížené skupiny usazené v zúčastněných členských státech, vypočte se a platí
se jeden poplatek na úrovni skupiny.

(12)

Při výpočtu ročního poplatku za dohled by se neměly brát v úvahu dceřiné společnosti usazené v nezúčastněných
členských státech. V této souvislosti a s cílem určit relevantní faktory pro výpočet poplatku pro dohlíženou
skupinu by měly být poskytovány subkonsolidované údaje za všechny dceřiné společnosti a provozy kontrolované
mateřským podnikem v zúčastněných členských státech. Náklady na tvorbu těchto subkonsolidovaných údajů
však mohou být vysoké, a dohlížené subjekty by proto měly mít možnost zvolit si poplatek vypočtený na základě
údajů poskytnutých na nejvyšší úrovni konsolidace v rámci zúčastněných členských států včetně dceřiných společ
ností usazených v nezúčastněných členských státech, i když by to mohlo mít za následek vyšší poplatek.

(13)

Instituce uvedené v čl. 2 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (1) jsou vyňaty z úkolů
v oblasti dohledu svěřených ECB podle nařízení (EU) č. 1024/2013, a ECB jim proto nebude poplatky ukládat.

(14)

Nařízení má obecnou působnost, je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech euro
zóny. Je proto vhodným právním nástrojem pro zakotvení praktických postupů k provedení článku 30 nařízení
(EU) č. 1024/2013.

(15)

V souladu s čl. 30 odst. 5 nařízení (EU) č. 1024/2013 není tímto nařízením dotčeno právo vnitrostátních přísluš
ných orgánů ukládat poplatky v souladu s vnitrostátním právem a v rozsahu, v jakém úkoly v oblasti dohledu
nebyly svěřeny ECB, nebo pokud jde o náklady na spolupráci s ECB, na pomoc ECB a při jednání podle pokynů
ECB, v souladu s příslušným právem Unie a s výhradou ujednání k provedení nařízení (EU) č. 1024/2013, včetně
článků 6 a 12,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

ČÁST I
OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Předmět a oblast působnosti
1.

Toto nařízení stanoví:

a) postupy pro výpočet celkové výše ročních poplatků za dohled ukládaných ve vztahu k dohlíženým subjektům a dohlí
ženým skupinám;
b) metodiku a kritéria pro výpočet ročního poplatku za dohled hrazeného každým dohlíženým subjektem a každou
dohlíženou skupinou;
c) postup pro výběr ročních poplatků za dohled ze strany ECB;
(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřet
nostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES
a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).
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2.
Celková výše ročních poplatků za dohled zahrnuje roční poplatek za dohled nad každým významným dohlíženým
subjektem nebo skupinou a každým méně významným dohlíženým subjektem nebo skupinou a ECB ji vypočítává na
nejvyšší úrovni konsolidace v rámci zúčastněných členských států.

Článek 2
Definice
Není-li uvedeno jinak, platí pro účely tohoto nařízení definice obsažené v nařízení (EU) č. 1024/2013 a nařízení (EU)
č. 468/2014 (ECB/2014/17) spolu s těmito definicemi:
1.

„ročním poplatkem za dohled“ se rozumí poplatek, který se platí za každý dohlížený subjekt a každou dohlíženou
skupinu a který se vypočte v souladu s postupy vymezenými v čl. 10 odst. 6;

2.

„ročními náklady“ se rozumí částka určená v souladu s ustanoveními článku 5, kterou ECB za určité období placení
poplatků získá zpět prostřednictvím ročních poplatků za dohled;

3.

„poplatníkem“ se rozumí úvěrová instituce nebo pobočka, která platí poplatek v souladu s článkem 4 a které je
určena výzva k zaplacení poplatku;

4.

„faktory pro výpočet poplatku“ se rozumí údaje o dohlíženém subjektu nebo dohlížené skupině vymezené v čl. 10
odst. 3 písm. a), které se používají pro výpočet ročního poplatku za dohled;

5.

„výzvou k zaplacení poplatku“ se rozumí výzva vydaná v souladu s tímto nařízením příslušnému poplatníkovi, v níž
je vymezen roční poplatek za dohled, který má tento poplatník platit;

6.

„úvěrovou institucí, která platí poplatek“ se rozumí úvěrová instituce usazená v zúčastněném členském státě;

7.

„pobočkou, která platí poplatek“ se rozumí pobočka zřízená v zúčastněném členském státě úvěrovou institucí
usazenou v nezúčastněném členském státě;

8.

„obdobím placení poplatku“ se rozumí kalendářní rok;

9.

„prvním obdobím placení poplatku“ se rozumí časové období, které začíná dnem, ve který ECB převezme úkoly,
které jí byly svěřeny nařízením (EU) č. 1024/2013, a které končí koncem kalendářního roku, ve kterém ECB tyto
úkoly převezme;

10. „skupinou subjektů, které platí poplatek“ se rozumí i) dohlížená skupina a ii) určitý počet poboček, které platí
poplatek, které se v souladu s čl. 3 odst. 3 považují za jednu pobočku;
11. „členským státem“ se rozumí členský stát Unie;
12. „celkovými aktivy“ se rozumí celková hodnota aktiv určená v souladu s článkem 51 nařízení (EU) č. 468/2014
(ECB/2014/17). V případě skupiny subjektů, které platí poplatek, se do celkových aktiv nezapočítávají dceřiné
společnosti usazené v nezúčastněných členských státech a třetích zemích;
13. „celkovou rizikovou expozicí“ se ve vztahu ke skupině subjektů, které platí poplatek, a ve vztahu k úvěrové instituci,
která platí poplatek a která není součástí skupiny subjektů, které platí poplatek, rozumí objem určený na nejvyšší
úrovni konsolidace v rámci zúčastněných členských států a vypočtený za použití čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (1).
Článek 3
Obecná povinnost platit roční poplatek za dohled
1.
ECB uloží ve vztahu ke každému dohlíženému subjektu a každé dohlížené skupině roční poplatek za dohled za
každé období placení poplatku.
(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce
a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).
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2.
Roční poplatek za dohled za každý dohlížený subjekt a každou dohlíženou skupinu se stanoví ve výzvě k zaplacení
poplatku vydané poplatníkovi, který má tento poplatek platit. Poplatník je adresátem výzvy k zaplacení poplatku a jaké
hokoli oznámení nebo sdělení ze strany ECB v souvislosti s poplatky za dohled. Poplatník odpovídá za zaplacení ročního
poplatku za dohled.
3.
Dvě či více poboček zřízených toutéž úvěrovou institucí ve stejném zúčastněném členském státě, které platí
poplatek, se považují za jednu pobočku. Pobočky, které platí poplatek, zřízené toutéž úvěrovou institucí v různých
zúčastněných členských státech, se za jednu pobočku nepovažují.
4.
Pobočky, které platí poplatek, se pro účely tohoto nařízení považují za oddělené od dceřiných společností téže
úvěrové instituce usazených v témže zúčastněném členském státě.

Článek 4
Poplatník
1.

Poplatníkem ročního poplatku za dohled je:

a) úvěrová instituce, která platí poplatek, jedná-li se o úvěrovou instituci, která platí poplatek a která není součástí dohlí
žené skupiny;
b) pobočka, která platí poplatek, jedná-li se o pobočku, která platí poplatek a která není spojena s jinou pobočkou, která
platí poplatek;
c) subjekt určený v souladu ustanoveními odstavce 2, jedná-li se o dohlíženou skupinu subjektů, které platí poplatek.
2.
Aniž by byla dotčena ujednání v rámci skupiny subjektů, které platí poplatek, týkající se rozdělení nákladů, pova
žuje se skupina subjektů, které platí poplatek, za jednu jednotku. Každá skupina subjektů, které platí poplatek, jmenuje
poplatníka za celou skupinu a totožnost tohoto poplatníka oznámí ECB. Poplatník musí být usazen v zúčastněném člen
ském státě. Toto oznámení se považuje za platné, pouze pokud:
a) uvádí názvy všech dohlížených subjektů ve skupině, na něž se oznámení vztahuje;
b) je podepsáno jménem všech dohlížených subjektů ve skupině;
c) je ECB doručeno nejpozději do 1. července každého roku, aby bylo zohledněno při vydání výzvy k zaplacení
poplatku pro následující období placení poplatku.
Je-li ECB včas doručeno více než jedno oznámení za skupinu subjektů, které platí poplatek, má přednost oznámení, které
bylo ECB doručeno jako poslední před uplynutím lhůty.
3.

Aniž by byl dotčen odstavec 2, vyhrazuje si ECB právo určit poplatníka.

ČÁST II
VÝDAJE A NÁKLADY

Článek 5
Roční náklady
1.
Základem pro stanovení ročních poplatků za dohled jsou roční náklady, které se získávají zpět prostřednictvím
ročních poplatků za dohled.
2.
Výše ročních nákladů se stanoví na základě výše ročních výdajů, které sestávají ze všech výdajů, které ECB vznikly
v příslušném období placení poplatku a které přímo či nepřímo souvisejí s úkoly ECB v oblasti dohledu.
Celková výše ročních poplatků za dohled pokrývá, ale nepřekračuje náklady vzniklé ECB v souvislosti s úkoly v oblasti
dohledu v průběhu příslušného období placení poplatku.
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Při stanovení výše ročních nákladů ECB zohlední:

a) výši všech poplatků za předchozí období placení poplatku, kterou nebylo možné vybrat;
b) všechny platby úroků přijaté v souladu s článkem 14;
c) všechny částky přijaté nebo navrácené v souladu s čl. 7 odst. 3.
Článek 6
Odhad a stanovení ročních nákladů
1.
Aniž by byla dotčena zpravodajská povinnost podle nařízení (EU) č. 1024/2013, ECB do konce každého kalendář
ního roku vypočte odhadované roční náklady za období placení poplatku pro následující kalendářní rok.
2.
ECB stanoví skutečné roční náklady za určité období placení poplatku do čtyř měsíců po skončení tohoto období
placení poplatku.
3.
Odhadované roční náklady a skutečné roční náklady slouží jako základ pro výpočet celkové výše ročních poplatků
za dohled uvedené v čl. 9 odst. 1.

ČÁST III
STANOVENÍ ROČNÍHO POPLATKU ZA DOHLED

Článek 7
Nové dohlížené subjekty nebo změna statusu
1.
Je-li nad dohlíženým subjektem nebo dohlíženou skupinou vykonáván dohled pouze po část období placení
poplatku, vypočte se roční poplatek za dohled podle počtu celých měsíců během období placení poplatku, po které je
nad dohlíženým subjektem nebo dohlíženou skupinou vykonáván dohled.
2.
Pokud se v návaznosti na příslušné rozhodnutí ECB změní status dohlíženého subjektu či dohlížené skupiny
z významného na méně významný nebo naopak, vypočte se roční poplatek za dohled na základě počtu měsíců, v nichž
byl dohlížený subjekt či dohlížená skupina významným nebo méně významným subjektem či skupinou v poslední den
měsíce.
3.
Pokud se výše uloženého ročního poplatku za dohled liší od výše poplatku vypočtené v souladu s odstavci 1
nebo 2, ECB poplatníkovi příslušnou částku vrátí, nebo mu vystaví dodatečnou fakturu k úhradě.

Článek 8
Rozdělení ročních nákladů mezi významné a méně významné dohlížené subjekty
1.
Za účelem výpočtu ročního poplatku za dohled, který se platí za každý dohlížený subjekt a dohlíženou skupinu, se
roční náklady dělí na dvě části, z nichž jedna je pro každou kategorii dohlížených subjektů a dohlížených skupin, takto:
a) roční náklady, které se získají zpět od významných dohlížených subjektů;
b) roční náklady, které se získají zpět od méně významných dohlížených subjektů.
2.
Roční náklady se v souladu s odstavcem 1 rozdělí na základě nákladů příslušných funkčních oblastí, které vykoná
vají přímý dohled nad významnými dohlíženými subjekty a nepřímý dohled nad méně významnými dohlíženými
subjekty.
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Článek 9
Výše ukládaných poplatků
1.

Celková výše ročních poplatků za dohled, které ECB uloží, je součtem:

a) odhadovaných ročních nákladů za stávající období placení poplatku podle schváleného rozpočtu na období placení
poplatku;
b) přeplatku či nedoplatku za předchozí období placení poplatku, který se určí tak, že se skutečné roční náklady vzniklé
za předchozí období placení poplatku odečtou od odhadovaných ročních nákladů za předchozí období placení
poplatku.
2.
ECB určí pro každou kategorii dohlížených subjektů a dohlížených skupin celkovou částku, která má být prostřed
nictvím ročních poplatků za dohled vybrána; tato částka se zveřejňuje do 30. dubna příslušného období placení
poplatku na internetových stránkách ECB.
Článek 10
Roční poplatek za dohled, který se platí za dohlížené subjekty nebo dohlížené skupiny
1.
Roční poplatek za dohled, který se platí za každý významný dohlížený subjekt nebo významnou dohlíženou
skupinu, se stanoví tak, že se částka, která má být vybrána od kategorie významných dohlížených subjektů a významných
dohlížených skupin přidělí jednotlivým významným dohlíženým subjektům a významným dohlíženým skupinám na
základě příslušných faktorů pro výpočet poplatku.
2.
Roční poplatek za dohled, který se platí za každý méně významný dohlížený subjekt nebo méně významnou dohlí
ženou skupinu, se stanoví tak, že se částka, která má být vybrána od kategorie méně významných dohlížených subjektů
a méně významných dohlížených skupin přidělí jednotlivým méně významným dohlíženým subjektům a méně
významným dohlíženým skupinám na základě příslušných faktorů pro výpočet poplatku.
3.
Faktory pro výpočet poplatku na nejvyšší úrovni konsolidace v rámci zúčastněných členských států se vypočítají na
níže uvedeném základě.
a) Faktory pro výpočet poplatku, které se použijí pro stanovení ročního poplatku za dohled, který se platí za každý
dohlížený subjekt nebo dohlíženou skupinu, je výše:
i) celkových aktiv;
ii) celkové rizikové expozice (V případě pobočky, která platí poplatek, se má za to, že celková riziková expozice je
rovna nule.)
k referenčnímu datu.
b) Údaje týkající se faktorů pro výpočet poplatku jsou určeny a shromažďovány v souladu s rozhodnutím ECB, které
vymezuje příslušnou metodiku a postupy. Toto rozhodnutí bude zveřejněno na internetových stránkách ECB.
c) Pro účely výpočtu faktorů pro výpočet poplatku by dohlížené skupiny zpravidla neměly zahrnovat aktiva dceřiných
společností v nezúčastněných členských státech a třetích zemích. Dohlížené skupiny se mohou rozhodnout, že tato
aktiva při stanovení faktorů pro výpočet poplatku zahrnou.
d) V případě dohlížených subjektů nebo dohlížených skupin, které jsou klasifikovány jako méně významné na základě
čl. 6 odst. 4 nařízení (EU) č. 1024/2013, nepřesahuje faktor pro výpočet poplatku, kterým jsou celková aktiva,
30 miliard EUR.
e) Relativní váha používaná ve vztahu k faktorům pro výpočet poplatku je:
i) celková aktiva: 50 %;
ii) celková riziková expozice: 50 %.
4.
Poplatníci poskytují faktory pro výpočet poplatku s referenčním datem 31. prosince předcházejícího roku a vnitro
státnímu příslušnému orgánu předávají údaje vyžadované pro výpočet ročních poplatků za dohled ze strany ECB do
konce pracovní doby 1. července roku následujícího po uvedeném referenčním datu, nebo v následující pracovní den,
pokud 1. červenec není dnem pracovním. Sestavují-li dohlížené subjekty roční účetní závěrku ke konci účetního roku,
který se liší od roku kalendářního, mohou poplatníci poskytnout faktory pro výpočet poplatku s referenčním datem,
kterým je konec jejich účetního roku. Vnitrostátní příslušné orgány tyto údaje předávají ECB v souladu s postupy, které
stanoví ECB. Součet celkových aktiv všech poplatníků a součet celkových rizikových expozic všech poplatníků se zveřej
ňuje na internetových stránkách ECB.
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5.
Pokud poplatník faktory pro výpočet poplatku neposkytne, určí ECB faktory pro výpočet poplatku podle metodiky
vymezené v rozhodnutí ECB. Neposkytnutí faktorů pro výpočet poplatku v souladu s odstavcem 4 tohoto článku se
považuje za porušení tohoto nařízení.
6.

Výpočet ročního poplatku za dohled, který má každý poplatník platit, se provádí, jak je uvedeno níže.

a) Roční poplatek za dohled je součtem minimální složky poplatku a proměnné složky poplatku.
b) Minimální složka poplatku se vypočítá jako pevný procentní podíl z celkové výše ročních poplatků za dohled za
každou kategorii dohlížených subjektů a dohlížených skupin, jež se stanoví v souladu s články 8 a 9. Pro kategorii
významných dohlížených subjektů a významných dohlížených skupin tvoří pevný procentní podíl 10 %. Tato částka
se rovným dílem dělí mezi všechny poplatníky. Pro významné dohlížené subjekty a významné dohlížené skupiny
s celkovými aktivy do 10 miliard EUR se minimální složka poplatku snižuje na polovinu. Pro kategorii méně
významných dohlížených subjektů a méně významných dohlížených skupin tvoří pevný procentní podíl 10 %. Tato
částka se rovným dílem dělí mezi všechny poplatníky. Minimální složka poplatku představuje spodní hranici ročního
poplatku za dohled na poplatníka.
c) Proměnná složka poplatku je rozdíl mezi celkovou výší ročních poplatků za dohled za každou kategorii dohlížených
subjektů, jež se stanoví v souladu s články 8 a 9, a minimální složkou poplatku pro tutéž kategorii. Proměnná složka
poplatku se jednotlivým poplatníkům v každé kategorii přiřazuje podle podílu jednotlivého poplatníka na součtu
vážených faktorů pro výpočet poplatku všech poplatníků, jež se stanoví v souladu s odstavcem 3.
Na základě výpočtu provedeného podle předcházejících odstavců a faktorů pro výpočet poplatku poskytnutých podle
odstavce 4 tohoto článku stanoví ECB roční poplatek za dohled, který má každý poplatník hradit. Roční poplatek za
dohled, který má být uhrazen, bude poplatníkovi oznámen prostřednictvím výzvy k zaplacení poplatku.

ČÁST IV
SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY

Článek 11
Spolupráce s vnitrostátními příslušnými orgány
1.
Předtím, než rozhodne o konečné výši poplatku, ECB s cílem zajistit, aby dohled byl i nadále nákladově efektivní
a přiměřený pro všechny dotčené úvěrové instituce a pobočky, komunikuje s vnitrostátními příslušnými orgány. Za tímto
účelem ECB ve spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány vytvoří a zavede vhodný komunikační kanál.
2.

Pokud o to ECB požádá, vnitrostátní příslušné orgány ECB napomáhají při ukládání poplatků.

3.
V případě úvěrových institucí v zúčastněných členských státech mimo eurozónu, jejichž úzká spolupráce s ECB
nebyla pozastavena ani ukončena, vydá ECB vnitrostátnímu příslušnému orgánu daného členského státu pokyny, pokud
se týká předání faktorů pro výpočet poplatku a fakturace ročního poplatku za dohled.

ČÁST V
FAKTURACE

Článek 12
Výzva k zaplacení poplatku
1.

ECB každoročně vydává výzvu k zaplacení poplatku adresovanou každému poplatníkovi.

2.
Výzva k zaplacení poplatku upřesňuje, jakým způsobem se roční poplatek za dohled platí. Poplatník je povinen
splnit požadavky, které jsou ve výzvě k zaplacení poplatku uvedeny ohledně placení ročního poplatku za dohled.
3.
Částku splatnou na základě výzvy k zaplacení poplatku poplatník zaplatí do 35 dnů ode dne vydání výzvy k zapla
cení poplatku.
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Článek 13
Oznámení výzvy k zaplacení poplatku
1.
Poplatník odpovídá za aktualizaci kontaktních údajů pro účely předložení výzvy k zaplacení poplatku a oznámí
ECB jakékoli změny kontaktních údajů (tj. jméno, funkce, organizační jednotka, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo,
faxové číslo). Poplatník oznámí ECB jakékoli změny kontaktních údajů nejpozději do 1. července každého období placení
poplatku. Kontaktní údaje se týkají fyzické osoby nebo pokud možno funkce v rámci organizace poplatníka.
2.
Výzvu k zaplacení poplatku ECB oznámí kterýmkoli z těchto způsobů: a) elektronicky nebo jiným srovnatelným
komunikačním prostředkem, b) faxem, c) expresní kurýrní službou, d) doporučenou poštou s doručenkou, e) osobním
předáním či doručením. Výzva k zaplacení poplatku je platná bez podpisu.

Článek 14
Úrok v případě neplacení
Aniž je dotčen jakýkoli jiný nápravný prostředek, který má ECB k dispozici, nabíhá v případě částečného placení, nepla
cení či nedodržení podmínek placení uvedených ve výzvě k zaplacení poplatku každodenní úrok z dlužné částky ročního
poplatku za dohled s úrokovou sazbou ve výši hlavní refinanční sazby ECB plus 8 procentních bodů ode dne splatnosti
příslušné platby.

ČÁST VI
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 15
Sankce
V případě porušení tohoto nařízení může ECB dohlíženým subjektům ukládat sankce v souladu s nařízením Rady (ES)
č. 2532/98 (1) doplněným nařízením (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

Článek 16
Přechodná ustanovení
1.
Výzva k zaplacení poplatku za první období placení poplatku bude vydána spolu s výzvou k zaplacení poplatku za
období placení poplatku roku 2015.
2.
S cílem umožnit, aby ECB mohla začít ukládat roční poplatek za dohled, jmenuje každá skupina subjektů, které
platí poplatek, za tuto skupinu poplatníka a jeho totožnost v souladu s čl. 4 odst. 2 oznámí ECB do 31. prosince 2014.
3.

Poplatník poprvé předloží údaje uvedené v čl. 13 odst. 1 do 1. března 2015.

Článek 17
Zpráva a přezkum
1.
V souladu s čl. 20 odst. 2 nařízení (EU) č. 1024/2013 ECB každoročně předkládá Evropskému parlamentu, Radě
Evropské unie, Evropské komisi a Euroskupině zprávu o plánovaném vývoji struktury a výše ročních poplatků za
dohled.
2.
ECB provede přezkum tohoto nařízení, zejména pokud se týká metodiky a kritérií pro výpočet ročních poplatků
za dohled, které mají být uloženy každému dohlíženému subjektu a skupině, nejpozději do roku 2017.
(1) Nařízení Rady (ES) č. 2532/98 ze dne 23. listopadu 1998 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce (Úř. věst. L 318,
27.11.1998, s. 4).
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Článek 18
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se
Smlouvami.
Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 22. října 2014.
Za Radu guvernérů ECB
prezident ECB
Mario DRAGHI
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SMĚRNICE
SMĚRNICE KOMISE 2014/101/EU
ze dne 30. října 2014
o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost
Společenství v oblasti vodní politiky
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro
činnost Společenství v oblasti vodní politiky (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 první pododstavec uvedené směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Měla by být zajištěna kvalita a srovnatelnost metod používaných pro monitorování typových ukazatelů vytvoře
ných členskými státy v rámci povinnosti monitorování ekologického stavu vody podle článku 8 směrnice
2000/60/ES.

(2)

Oddíl 1.3.6 přílohy V směrnice 2000/60/ES stanoví, že metody použité pro monitorování typových ukazatelů
musí odpovídat v ní uvedeným mezinárodním normám nebo takovým národním nebo mezinárodním normám,
které zabezpečí získání údajů stejné odborné kvality a srovnatelnosti. V příloze V jsou uvedeny mezinárodní
normy, jež byly dostupné v době přijetí uvedené směrnice.

(3)

Od zveřejnění směrnice 2000/60/ES zveřejnil Evropský výbor pro normalizaci (CEN) zčásti ve spolupráci s Mezi
národní organizací pro normalizaci řadu nových norem, které se týkají odběru biologických vzorků fytoplank
tonu, makrofyt a fytobentosu, bentických bezobratlých, ryb a hydromorfologických vlastností. Tyto normy by se
měly doplnit do oddílu 1.3.6 přílohy V směrnice 2000/60/ES.

(4)

Vzhledem k neustálému vývoji nových norem a aktualizaci norem stávajících již některé normy uvedené
v oddíle 1.3.6 přílohy V směrnice 2000/60/ES nejsou členskými státy Evropského výboru pro normalizaci zveřej
ňovány, a měly by proto být zrušeny.

(5)

Dvě normy (EN ISO 8689-1:1999 a EN ISO 8689-2:1999) uvedené v oddíle 1.3.6 přílohy V směrnice
2000/60/ES se týkaly biologické klasifikace, a nikoli monitorování; byly zohledněny následně při vypracování
protokolů o stanovení hranic tříd v rámci společné prováděcí strategie v souvislosti se směrnicí a mohou nyní být
zrušeny.

(6)

Směrnice 2000/60/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 21 odst. 1 směrnice
2000/60/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1
Příloha V směrnice 2000/60/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.
(1) Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.
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Článek 2
1.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do
20. května 2016. 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 vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti
působnosti této směrnice.
Článek 3
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 4
Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 30. října 2014.
Za Komisi
předseda
José Manuel BARROSO
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PŘÍLOHA

V příloze V se bod 1.3.6 nahrazuje tímto:
„1.3.6. Normy pro monitorování kvalitativních složek
Metody použité pro monitorování typových ukazatelů musí odpovídat dále uvedeným mezinárodním normám,
pokud se týkají monitorování, nebo takovým národním nebo mezinárodním normám, které zabezpečí získání
údajů stejné odborné kvality a srovnatelnosti.
Normy pro odběr vzorků k určení složek biologické kvality
Obecné metody používané spolu se zvláštními metodami uvedenými v normách týkajících se těchto složek
biologické kvality:
EN ISO 5667-3:2012

Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace
s nimi

Normy pro fytoplankton
EN 15204:2006

Jakost vod – Návod pro počítání fytoplanktonu za použití inverzní mikro
skopie (metoda podle Utermöhla)

EN 15972:2011

Kvalita vod – Návod pro kvantitativní a kvalitativní průzkum mořského fyto
planktonu

ISO 10260:1992

Jakost vod. Měření biochemických ukazatelů. Spektrofotometrické stanovení
koncentrace chlorofylu-a

Normy pro makrofyta a fytobentos
EN 15460:2007

Jakost vod – Návod pro sledování vodních makrofyt v jezerech

EN 14184:2014

Kvalita vod – Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách

EN 15708:2009

Jakost vod – Návod pro sledování, odběr vzorků a laboratorní analýzu fyto
bentosu v mělkých tekoucích vodách

EN 13946:2014

Kvalita vod – Návod pro rutinní odběr a úpravu vzorků bentických rozsivek
z vodních toků

EN 14407:2014

Jakost vod – Návod pro identifikaci a kvantifikaci bentických rozsivek
z vodních toků

Normy pro bentické bezobratlé
EN ISO 10870:2012

Kvalita vod – Návod pro výběr metod a zařízení pro odběr vzorků sladkovod
ního makrozoobentosu

EN 15196:2006

Jakost vod – Návod pro odběr a zpracování vzorků svleček kukel pakomárů
Chironomidae (řád Diptera) pro ekologická hodnocení

EN 16150:2012

Kvalita vod – Návod pro poměrný (proporcionální) multihabitatový odběr
vzorků makrozoobentosu z broditelných vod
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EN ISO 19493:2007

Jakost vod – Návod pro biologická sledování společenstev na pevných podkla
dech v mořích

EN ISO 16665:2013

Kvalita vod – Směrnice pro kvantitativní odběr vzorků makrofauny mořského
dna a jejich zpracování

Normy pro ryby
EN 14962:2006

Jakost vod – Pokyny pro oblast použití a výběr metod pro odběr vzorků ryb

EN 14011:2003

Jakost vod – Odběr vzorků ryb pomocí elektrického proudu

EN 15910:2014

Kvalita vod – Návod pro odhadování výskytu ryb mobilními hydroakustic
kými metodami

EN 14757:2005

Jakost vod – Odběr vzorků ryb tenatními sítěmi

Normy pro hydromorfologické ukazatele
EN 14614:2004

Jakost vod – Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik řek

EN 16039:2011

Kvalita vod – Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik jezer

Normy pro fyzikálně-chemické ukazatele
Příslušné normy CEN/ISO“
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ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY
ze dne 23. října 2014
o jmenování Evropské komise
(2014/749/EU)
EVROPSKÁ RADA,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 17 odst. 3 a čl. 17 odst. 7 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této
smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Funkční období Komise jmenované rozhodnutím Evropské rady 2010/80/EU (1) končí dne 31. října 2014.

(2)

Evropská rada v souladu s čl. 17 odst. 5 Smlouvy o Evropské unii přijala rozhodnutí 2013/272/EU o počtu členů
Komise (2).

(3)

Nová Komise, složená z jednoho státního příslušníka každého členského státu, včetně jejího předsedy a vysokého
představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, který by měl být jedním z jejích místopředsedů, by
měla být jmenována na dobu od konce funkčního období stávající Komise do 31. října 2019.

(4)

Evropská rada navrhla Evropskému parlamentu jako kandidáta na funkci předsedy Komise Jeana-Clauda
JUNCKERA a Evropský parlament ho na svém plenárním zasedání dne 15. července 2014 zvolil předsedou

Komise.

(5)

Rada po vzájemné dohodě se zvoleným předsedou Komise přijala rozhodnutím 2014/648/EU, Euratom (3)
seznam dalších osob, které navrhuje jmenovat členy Komise. Rozhodnutím 2014/716/EU, Euratom (4), kterým se
zrušuje a nahrazuje rozhodnutí 2014/648/EU, Rada přijala po vzájemné dohodě se zvoleným předsedou Komise
nový seznam dalších osob, které navrhuje jmenovat členy Komise.

(6)

Hlasováním dne 22. října 2014 Evropský parlament vyslovil souhlas se jmenováním předsedy, vysoké představi
telky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a ostatních členů Komise jako sboru.

(7)

Je proto třeba přistoupit ke jmenování Komise,

(1) Rozhodnutí Evropské rady 2010/80/EU ze dne 9. února 2010 o jmenování Evropské komise (Úř. věst. L 38, 11.2.2010, s. 7).
(2) Rozhodnutí Evropské rady 2013/272/EU ze dne 22. května 2013 o počtu členů Evropské komise (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 98).
(3) Rozhodnutí Rady přijaté vzájemnou dohodou se zvoleným předsedou Komise, ze dne 5. září 2014, kterým se přijímá seznam dalších
osob, jež Rada navrhuje jmenovat členy Komise (Úř. věst. L 268, 9.9.2014, s. 5).
(4) Rozhodnutí Rady 2014/716/EU, Euratom přijaté vzájemnou dohodou se zvoleným předsedou Komise, ze dne 15. října 2014, kterým se
přijímá seznam dalších osob, jež Rada navrhuje jmenovat členy Komise, a zrušuje a nahrazuje rozhodnutí 2014/648/EU, Euratom
(Úř. věst. L 299, 17.10.2014, s. 29.)
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PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Na období od 1. listopadu 2014 do 31. října 2019 jsou do Evropské komise jmenováni:
— jako předseda:
Jean-Claude JUNCKER
— jako členové:
Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS
Andrus ANSIP
Miguel ARIAS CAÑETE
Dimitris AVRAMOPOULOS
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Violeta BULCOVÁ
Corina CREȚUOVÁ
Valdis DOMBROVSKIS
Kristalina GEORGIEVA
Johannes HAHN
Jonathan HILL
Phil HOGAN
Věra JOUROVÁ
Jyrki KATAINEN
Cecilia MALMSTRÖMOVÁ
Neven MIMICA
Carlos MOEDAS
Pierre MOSCOVICI
Tibor NAVRACSICS
Günther OETTINGER
Maroš ŠEFČOVIČ
Christos STYLIANIDES
Marianne THYSSENOVÁ
Frans TIMMERMANS
Karmenu VELLA
Margrethe VESTAGEROVÁ
Federica MOGHERINIOVÁ, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.
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Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1. listopadu 2014.
Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. října 2014.
Za Evropskou radu
předseda
H. VAN ROMPUY
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ROZHODNUTÍ RADY 2014/750/SZBP
ze dne 30. října 2014,
kterým se mění rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
RADA EVROPSKÉ UNIE,

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

Dne 15. října 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/642/SZBP. (1)

(2)

Na základě přezkumu rozhodnutí 2012/642/SZBP by měla být platnost omezujících opatření vůči Bělorusku
prodloužena do 31. října 2015.

(3)

Rada má za to, že již neexistují důvody k tomu, aby byly určité osoby a subjekty ponechány na seznamu osob
a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsaženém v příloze rozhodnutí 2012/642/SZBP.

(4)

Kromě toho by měly být aktualizovány informace týkající se určitých osob a subjektů uvedených na seznamu
osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsaženém v příloze rozhodnutí 2012/642/SZBP.

(5)

Rozhodnutí 2012/642/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Rozhodnutí 2012/642/SZBP se mění takto:
1) V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2.
Toto rozhodnutí se použije do dne 31. října 2015. Je průběžně přezkoumáváno. Pokud bude mít Rada za to,
že jeho cílů nebylo dosaženo, podle potřeby je prodlouží nebo změní.“
2) Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 30. října 2014.
Za Radu
předseda
S. GOZI

(1) Rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (Úř. věst. L 285, 17.10.2012, s. 1).
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I. Ze seznamu obsaženého v příloze rozhodnutí 2012/642/SZBP se vyjímají tyto osoby a subjekty:
A. Osoby

č. 2

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna;

č. 3

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich;

č. 34

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich;

č. 45

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich;

č. 46

Guseu, Aliaksei Viktaravich;

č. 70

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich:

č. 76

Kastsian, Siarhei Ivanavich;

č. 82

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich;

č. 90

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna;

č. 99

Krot, Ihar Uladzimiravich;

č. 100

Krukouski, Viachaslau Iafimavich;

č. 102

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich;

č. 132

Mikhalchanka, Aliaksei Yakaulevich;

č. 141

Orda, Mikhail Siarheevich;

č. 143

Padaliak, Eduard Vasilievich;

č. 147

Peftsieu, Uladzimir Paulavich;

č. 159

Reliava, Aksana Anatolyeuna;

č. 172

Sheiko, Ina Valerieuna;

č. 189

Stosh, Mikalai Mikalaevich;

č. 197

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich;

č. 198

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna;

č. 199

Ternavsky, Anatoly Andreevich;

č. 205

Tsitsiankova, Alena Viktarauna;

č. 220

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich.

B. Subjekty

č. 2

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications;

č. 6

JLLC Neftekhimtrading;

č. 21

JLLC Triplepharm;

č. 22

LLC Triple-Veles;

č. 23

Univest-M;

č. 24

FLLC Unis Oil;

č. 25

JLLC UnivestStroyInvest.
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II. Údaje v příloze rozhodnutí 2012/642/SZBP týkající se následujících osob a subjektů se nahrazují těmito údaji:

A. Osoby

Jméno
angl. přepis
z běloruštiny
angl. přepis z ruštiny

12.

Jméno
(v běloruštině)

БАХМАТОВ, Игорь

Bakhmatau, Ihar
Andreevich
Bakhmatov, Igor
Andreevich

33.

Charnyshou, Aleh
Anatolievich
Chernyshev, Oleg
Anatolievich

35.

Chatviartkova,
Natallia Alexeeuna
Chetvertkova,
Natalia Alexeevna
(Chetvertkova,
Natalya
Alexeevna)

Jméno
(přepis do ruštiny)

Андреевич

ЧАТВЯРТКОВА,

ЧЕТВЕРТКОВА,

Наталля
Алексееўнa

Наталья
Алексеевнa

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Adresa: БФСО „Динамо“
220030, г. Минск,
ул. Кирова 8 корп. 2

Aktivně se podílel na represích
proti občanské společnosti v Bělo
rusku. Ve funkci zástupce vrchního
velitele KGB, v rámci níž byl
pověřen personálními záležitostmi
a organizací práce, byl odpovědný
za represivní činnost KGB namí
řenou proti občanské společnosti
a demokratické opozici. V květnu
2012 přeřazen k záložním ozbro
jeným jednotkám.
Je také členem ústřední rady
společnosti CJSC Dinamo- Minsk,
která je uvedena v bodě 20
oddílu B.

Adresa: КГБ 210623,
г. Минск, проспект Неза
висимости, 17

Od dubna 2014 zástupce vrchního
velitele KGB, odpovědný za oblast
cizích
zahraničních
služeb.
Plukovník; byl odpovědný za proti
teroristickou jednotku KGB – tzv.
skupinu „Alpha“. Osobně se
účastnil nelidského a ponižujícího
zacházení s opozičními aktivisty ve
věznici KGB v Minsku po tvrdém
zásahu při povolební protestní
manifestaci, která proběhla dne
19. prosince 2010 v Minsku.
Svými činy přímo porušil meziná
rodní závazky Běloruska v oblasti
lidských práv.

Bývalá
zástupkyně
předsedy
a soudkyně obvodního soudu pro
obvod Partyzanskij v Minsku (do
18. června 2012).
Zabývala se případy bývalého
prezidentského kandidáta Andreje
Sannikova, občanského aktivisty Ilji
Vasileviče, Fedora Mirzojanova,
Olega Gnedčika a Vladimira Jerjo
menkova. Způsob, jímž vedla
soudní řízení, byl v jasném rozporu
s trestním řádem. Strpěla, aby proti
obžalovaným byly použity důkazy
a svědectví, které se jich netýkaly.
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Jméno
angl. přepis
z běloruštiny
angl. přepis z ruštiny

Jméno
(v běloruštině)

Jméno
(přepis do ruštiny)

40.

Dysko, Henadz
Iosifavich
Dysko, Gennadi
Iosifovich

41.

Dzemiantsei, Vasil
Ivanavich
(Dzemyantsey,
Vasil Ivanovich)
Dementei, Vasili
Ivanovich
(Dementey, Vasili
Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ,

ДЕМЕНТЕЙ,

Васiль Iванавiч

Василий Иванович

Dziadkou, Leanid
Mikalaevich
Dedkov, Leonid
Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд

ДЕДКОВ, Леонид

Мiкалаевiч

Николаевич

42.

55.

Hureeu Siarhei
Viktaravich
(Hureyeu Siarhey
Viktaravich)
Gureev Sergei
Viktorovich
(Gureyev Sergey
Viktorovich)

ГУРЕЕВ, Сергей

Викторович

Identifikační údaje

31.10.2014

Důvody pro zařazení na seznam

DN: 1964
MN: Oshmiany, Hrodna
region
Adresa: 210601
г. Витебск, ул. Жесткова,
14а (ul. Zhestkova,
14a Vitebsk)

Prokurátor Vitebské oblasti do
2. srpna 2011. Odpovědný za
represe proti občanské společnosti,
které následovaly po volbách
v prosinci 2010. V této souvislosti
je odpovědný i za procesy se Sjar
gejem Kavalenkem a Andrejem
Haidukowem.

DN: 20.9.1954
MN: Chashniki district,
Vitebsk region
OP: 3200954E045PB4
Adresa: Гродненская
региональная таможня
230003, г. Гродно, ул.
Карского, 53

Předseda celního výboru Hrodenské
oblasti, bývalý první náměstek ředi
tele tajné policie (KGB – 2005 až
2007), bývalý zástupce předsedy
státního celního výboru.
Odpovědný za represivní činnost
KGB proti občanské společnosti
a demokratické opozici, zejména
v letech 2006 a 2007.

DN: říjen 1964
OP: 3271064M000PB3
Adresa: КГБ 210623,
г. Минск, проспект
Независимости, 17

Bývalý zástupce hlavního velitele
KGB (od července 2013), odpo
vědný za oblast cizích zpravodaj
ských služeb. Je spoluodpovědný
za represivní činnost KGB proti
občanské společnosti a demokra
tické opozici.

Aktivně se podílel na represích
proti občanské společnosti v Bělo
rusku. Z titulu své dřívější funkce
náměstka ministra vnitra a vedou
cího útvaru předběžného vyšetřo
vání byl odpovědný za násilné
potlačování protestů a porušování
lidských práv v průběhu vyšetřo
vání v souvislosti s volbami kona
nými v prosinci 2010. V únoru
2012 odešel do zálohy. V současné
době generálem v záložních ozbro
jených jednotkách.
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Jméno
(v běloruštině)

Jméno
(přepis do ruštiny)

Iauseev, Ihar
Uladzimiravich
(Yauseev, Ihar
Uladzimiravich;
Yauseyev, Ihar
Uladzimiravich)
Evseev, Igor
Vladimirovich
(Yevseev, Igor
Vladimirovich;
Yevseyev, Igor
Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap

ЕВСЕЕВ, Игорь

Уладзiмiравiч

Владимирович

Kakunin,
Aliaksandr
Aliaksandravich
(Kakunin,
Aliaxandr
Aliaxandravich)
Kakunin,
Aleksandr
Aleksandravich
(Kakunin,
Alexandr
Alexandrovich)
Alexander
Aleksandrovich
Kakunin
Alexander
Aleksandrovich
Kakunin
(Александр
Александрович
Какунин,
Аляксандр,
Аляксандровіч
Какунін)

КАКУНИН

Kanapliou,
Uladzimir
Mikalaevich
Konoplev,
Vladimir
Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ,

КОНОПЛЕВ,

Уладзiмiр
Мiкалаевiч

Владимир
Николаевич

Александр
Александрович

Identifikační údaje
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Důvody pro zařazení na seznam

DN: 1968
Adresa: г.Витебск, пр-т
Фрунзе, д.41а

Velitel oblastního oddělení policie
ve Vitebsku (od června 2012), poli
cejní generál (od roku 2013).
Bývalý zástupce ředitele minské
policie a velitel minského zásaho
vého operačního týmu (OMON).
Velel jednotkám, které potlačily
pokojné demonstrace dne 19. pro
since 2010, a osobně se podílel na
brutálních činech, za což v únoru
2011 obdržel ocenění a děkovný
dopis od prezidenta Lukašenka. V
roce 2011 rovněž velel jednotkám,
které zakročily proti několika
dalším protestním akcím politic
kých aktivistů a pokojným vystou
pením občanů v Minsku.

Velitel trestní kolonie
IK-2 v Bobrujsku.

Odpovědný za nelidské zacházení
s politickými vězni A. Sannikovem
a A. Bjaljackým v trestní kolonii
IK-2 v Bobrujsku. Opoziční akti
visté byli v trestní kolonii pod jeho
dohledem mučeni, byl jim odpírán
přístup k právníkům a byli umísťo
váni do samovazby. Kakunin vyvíjel
na A. Bjaljackého a A. Sannikova
nátlak, aby je přinutil podepsat
žádost o udělení milosti.

DN: 3.1.1954
MN: Akulintsi, Mohilev
region
OP: 3030154A124PB9
Adresa: Национальный
олимпийский комитет
Республики Беларусь
220020 г. Минск ул.
Радужная, 27

Má těsné vazby na prezidenta
Lukašenka, s nímž úzce spolupra
coval v 80., a zejména 90. letech
minulého století. Místopředseda
národního olympijského výboru
(předsedou je Alexandr Lukašenko),
předseda svazu házené. Bývalý
předseda dolní komory parlamentu,
přičemž do této funkce jej
jmenoval prezident. Byl jedním
z hlavních aktérů podvodných
prezidentských voleb v roce 2006.
Úřad prezidenta mu poskytl rezi
denci ve čtvrti Drozdy v Minsku,
v níž žijí nomenklaturní kádry.
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z běloruštiny
angl. přepis z ruštiny

78.

85.

93.

94.

95.

Úřední věstník Evropské unie

CS

Jméno
(v běloruštině)

КАВАЛЕЎ,
Kavaliou,
Aliaksandr
Аляксандр
Mikhailavich
Мiхайлавiч
Kovalev, Aleksandr
Mikhailovich

Jméno
(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

КОВАЛЕВ,

ХМАРУК, Сяргей

ХМАРУК, Сергей

Канстанцiнавiч

Константинович

Konan, Viktar
Aliaksandravich
Konon, Viktor
Aleksandrovich

КОНАН, Вiктар

КОНОН, Виктoр

Аляксандравiч

Александрович

Kornau, Uladzimir
Uladzimiravich
Kornov, Vladimir
Vladimirovich

КОРНАЎ,

КОРНОВ, Владимир

Уладзiмiр
Уладзiмiравiч

Владимирович

Korzh, Ivan
Aliakseevich
Korzh, Ivan
Alekseevich

КОРЖ, Iван

КОРЖ, Иван

Аляксеевiч

Алексеевич

Důvody pro zařazení na seznam

Velitel vězeňského tábora ve městě
Horki. Byl odpovědný za nelidské
zacházení
se
zadržovanými
osobami, zejména za pronásledo
vání a mučení aktivisty z řad
občanské společnosti Dmitrije
Daškeviče, jenž byl uvězněn v sou
vislosti s volbami konanými dne
19. prosince 2010 a se zásahem
proti občanské společnosti a demo
kratické opozici.

Александр
Михайлович

Khmaruk, Siargei
Konstantinovich
Khmaruk, Sergei
Konstantinovich
(Khmaruk, Sergey
Konstantinovich)

31.10.2014

Adresa: Прокуратура
г. Минска
ул. Раковская 38

Prokurátor města Minsku. Bývalý
prokurátor Brestské oblasti. Odpo
vědný za represe proti občanské
společnosti, které následovaly po
volbách v prosinci 2010.
V únoru 2011 povýšen.

Aktivně se podílel na oslabování
demokracie v Bělorusku. Jako
zástupce generálního prokurátora
(do roku 2012) byl pověřen prová
děním
všech
zpravodajských
činností kanceláře generálního
prokurátora zaměřeným proti ne
závislým a opozičním subjektům
a přímo se na těchto činnostech
podílel, mimo jiné v roce 2010.

Adresa: Суд Советского
района г. Минска
220113, г. Минск, Логой
ский тракт, 3
Tel: +375 17 280 83 40

Předseda obvodního soudu pro
obvod Sovětskij v Minsku, bývalý
soudce městského soudu v Minsku,
který schválil zamítnutí odvolání
podaného Alesem Bjaljackým. Bjal
jacký aktivně hájil osoby, které se
staly terčem represí v souvislosti
s volbami dne 19. prosince 2010
a zásahy proti občanské společnosti
a demokratické opozici, a posky
toval jim pomoc.

Generál, vrchní velitel KGB
v Hrodenské oblasti. Odpovědný za
represivní činnost KGB proti
občanské společnosti a demokra
tické opozici v Hrodenské oblasti.

31.10.2014

Jméno
angl. přepis
z běloruštiny
angl. přepis z ruštiny

97.

Úřední věstník Evropské unie

CS

Jméno
(v běloruštině)

Jméno
(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

КРАШЕВСКИЙ,

Krasheuski, Viktar
Krashevski, Viktor

КУЗНЯЦОЎ, Irap

КУЗНЕЦОВ, Игорь

Нiконaвiч

Никонович

114. Liabedzik, Mikhail
Piatrovich
Lebedik, Mikhail
Petrovich

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл

ЛЕБЕДИК, Михаил

Пятровiч

Петрович

Důvody pro zařazení na seznam

Generál, bývalý velitel GRU (útvar
zpravodajství ministerstva obrany)
a zástupce náčelníka štábu ozbroje
ných sil Běloruska (do února
2013). Odpovědný za činnost zpra
vodajských služeb, pokud jde
o potlačování občanské společnosti
a demokratické opozice.

Виктор

105. Kuzniatsou, Ihar
Nikonavich
Kuznetsov, Igor
Nikonovich

L 311/45

Adresa: KGB Training
Centre Бядули 2,
220034, Минск

Generál, velitel výcvikového stře
diska KGB, bývalý vrchní velitel
KGB v Minské oblasti a ve městě
Minsk.
Jako osoba odpovědná za přípravu
a výcvik pracovníků KGB byl odpo
vědný za represivní činnost KGB
proti občanské společnosti a demo
kratické opozici. Z titulu svých
předchozích funkcí byl odpovědný
za tutéž represivní činnost KGB
v Minsku a v Minské oblasti.

Adresa: Ул. Б.
Хмельницкого, 10 а,
Минск, 220013

Během
prezidentské
volební
kampaně v roce 2010 byl
jmenován
ředitelem
ústřední
volební komise. První zástupce
ředitele dozorčí rady (21. ledna
2014 do této funkce opětovně
jmenován) pověřený monitoro
váním
dodržování
postupů
a pravidel volební kampaně ve
sdělovacích prostředcích. Z titulu
této funkce hrál aktivní úlohu,
pokud jde o propagandu režimu
během volebních kampaní v letech
2010 a 2012. Prezident mu
26. října 2011 udělil „Řád Fran
ziska Skoriny“. V září 2012 odmítl
účast členů nezávislých sdělovacích
prostředků v radě. První zástupce
šéfredaktora
listu
„Sovjetskaja
Belarus“ blízkého prezidentově
administrativě a hlavního propa
gandistického
listu.
Strůjce
provládní politiky a zkreslování
skutečnosti a autor nevyvážených
komentářů týkajících se řízení
vedených v Bělorusku proti demo
kratické opozici a občanské společ
nosti, jež jsou systematicky předsta
vovány v negativním a urážlivém
světle, a to zejména po prezident
ských volbách konaných v roce
2010.
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Úřední věstník Evropské unie

CS

Jméno
angl. přepis
z běloruštiny
angl. přepis z ruštiny

Jméno
(v běloruštině)

Jméno
(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

31.10.2014

Důvody pro zařazení na seznam

115. Liaskouski, Ivan
Anatolievich
Leskovski, Ivan
Anatolievich

ЛЯСКОЎСКI, Iван

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван

Анатольевiч

Анатольевич

117. Lomats, Zianon
Kuzmich
Lomat, Zenon
Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон

ЛОМАТЬ, Зенон

Кузьмiч

Кузьмич

DN: 27.1.1944
MN: Karabani, Minsk
region

Aktivně se podílel na oslabování
demokracie v Bělorusku. Ve funkci
předsedy státního kontrolního
výboru (zastával ji do roku 2010)
byl jedním z hlavních aktérů, kteří
se podíleli na případu Alese Bjaljac
kého, jednoho z nejvýznamnějších
obránců lidských práv, předsedy
běloruské organizace pro lidská
práva „Viasna“ a místopředsedy
Mezinárodní federace lidských práv
(FIDH). Ales Bjaljacký aktivně hájil
osoby, které se staly terčem represí
v souvislosti s volbami dne 19. pro
since 2010 a zásahy proti občanské
společnosti a demokratické opozici,
a poskytoval jim pomoc.

118. Lopatko,
Alexander
Alexandrovich

Александр
Александрович
Лопатко

Аляксандр
Аляксандровiч
Лапатка

Zástupce vedoucího
trestní kolonie IK-9
v Mazyru

Odpovědný za nelidské zacházení
s Dmitrijem Daškevičem, včetně
mučení
a
upírání
přístupu
k právním zástupcům. Lopatko
zastával významnou funkci v trestní
kolonii, v níž byl Daškevič držen
a v níž byl na politické vězně
včetně
Daškeviče
vykonáván
psychologický nátlak, spočívající
mimo jiné v odpírání spánku a v
izolaci.

ЛУКАШЕНКО,

DN: 23.3.1980
Adresa: President's Sports
Club
220029, г. Минск, ул.
Старовиленская, 4.

Podnikatel, aktivní účast na finanč
ních operacích, na nichž se podílí
Lukašenkova rodina.
Předseda prezidentova sportovního
klubu.

120. Lukashenka,
Dzmitry Aliak
sandravich
Lukashenko,
Dmitri Aleksand
rovich

Дмитрий
Александрович

Bývalý vrchní velitel KGB pro
Homelskou oblast a bývalý
zástupce vrchního velitele KGB pro
město Homel. Odpovědný za repre
sivní činnost KGB proti občanské
společnosti a demokratické opozici
v Homelské oblasti. Prezident ho
dne 2. dubna 2014 odvolal z funkce
z důvodu nepřístojného chování.

31.10.2014

Úřední věstník Evropské unie

CS

Jméno
angl. přepis
z běloruštiny
angl. přepis z ruštiny

Jméno
(v běloruštině)

Jméno
(přepis do ruštiny)

126. Maltsau, Leanid
Siamionavich
Maltsev, Leonid
Semenovich

МАЛЬЦАЎ, Леанiд

МАЛЬЦЕВ, Леонид

Сяменавiч

Семенович

137. Navumau,
Uladzimir
Uladzimiravich
Naumov, Vladimir
Vladimirovich

НАВУМАЎ,

НАУМОВ, Владимир

Уладзiмiр
Уладзiмiравiч

Владимирович

ПАВЛИЧЕНКО,

146. Paulichenka,
Dzmitry
Valerievich
Pavlichenko,
Dmitri Valerievich
(Pavlichenko,
Dmitriy
Valeriyevich)

148. Piakarski, Aleh
Anatolievich
Pekarski, Oleg
Anatolievich

Дмитрий
Валериевич

ПЯКАРСКI, Алег

ПЕКАРСКИЙ, Олег

Анатольевiч

Анатольевич

Identifikační údaje
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Důvody pro zařazení na seznam

DN: 29.8.1949
MN: Vetenevka,
Slonim rayon, Hrodna
Region
(д. Ветеньевка, Слоним
ского района, Гроднен
ской области)
OP: 3290849A002PB5

Ředitel výboru pro státní hranice,
bývalý tajemník bezpečnostní rady.

DN: 7.2.1956
MN: Smolensk (Rusko)

Nepodnikl žádné kroky v zájmu
vyšetření případů neobjasněného
zmizení Jurije Zacharenka, Viktora
Gončara, Anatolije Krasovského
a Dmitrije Zavadského, k nimž
došlo v Bělorusku v letech 1999
a 2000. Bývalý ministr vnitra
a rovněž bývalý velitel bezpeč
nostní služby prezidenta. Jako
ministr vnitra byl až do svého
odchodu do důchodu ze zdravot
ních důvodů dne 6. dubna 2009
odpovědný za potlačování pokoj
ných demonstrací.
Od úřadu prezidenta získal rezi
denci ve čtvrti Drozdy v Minsku,
v níž žijí nomenklaturní kádry.

DN: 1966
MN: Vitebsk
Adresa: Белорусская ассо
циация ветеранов
спецподразделений войск
МВД „Честь“
220028, Минск
Маяковского, 111

Klíčová osoba v případech neobjas
něného zmizení Jurije Zacharenka,
Viktora Gončara, Anatolije Krasov
ského a Dmitrije Zavadského,
k nimž došlo v Bělorusku v letech
1999 a 2000; bývalý velitel
skupiny zvláštní reakce při minis
terstvu vnitra (SOBR).
Podnikatel, čestný předseda sdru
žení veteránů zvláštních sil mini
sterstva vnitra.

OP: 3130564A041PB9

Aktivně se podílel na represích
proti občanské společnosti v Bělo
rusku. Jako bývalý první náměstek
ministra vnitra (do roku 2012) byl
odpovědný za represe proti
občanské společnosti, které násle
dovaly po volbách v prosinci 2010.
Plukovník v záložních ozbrojených
jednotkách.
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Úřední věstník Evropské unie

CS

Jméno
angl. přepis
z běloruštiny
angl. přepis z ruštiny

Jméno
(v běloruštině)

Jméno
(přepis do ruštiny)

155. Pykina, Natallia
Mikhailauna
(Pykina, Natalia
Mikhailauna)
Pikina, Natalia
Mikhailovna
(Pykina, Natalya
Mikhailovna)

157. Rakhmanava,
Maryna Iurievna
Rakhmanova,
Marina Iurievna

РАХМАНАВА,

РАХМАНОВА,

Марына Юр'еуна

Марина Юрьевна

160. Rubinau, Anatol
Mikalaevich
Rubinov, Anatoli
Nikolaevich

PYБIНAЎ, Анатоль

РУБИНОВ,

Мiкалаевiч

Анатолий
Николаевич

161. Rusak, Viktar
Uladzimiravich
Rusak, Viktor
Vladimirovich

РУСАК, Вiктар

РУСАК, Виктор

Уладзiмiравiч

Владимирович

Identifikační údaje

31.10.2014

Důvody pro zařazení na seznam

DN: 20.4.1971
MN: Rakov
Adresa: Суд Партизан
ского района г. Минска
220027, г. Минск, ул.
Семашко, 33

Odpovídá za ukládání politicky
motivovaných správních a trestních
sankcí představitelům občanské
společnosti. Soudkyně obvodního
soudu pro obvod Partyzanskij,
která se zabývala případem Nikity
Lichovida. Dne 29. března 2011
tohoto
aktivistu
„Hnutí
za
svobodu“ odsoudila ke třem a půl
letům odnětí svobody. Byla jmeno
vána místopředsedkyní obvodního
soudu pro obvod Partyzanskij
v Minsku.

DN: 1970
MN: Hrodna

Členka ústřední volební komise
a vedoucí odboru pro žádosti veřej
nosti v Hrodenské oblastní správě.
Jako členka ústřední volební
komise byla odpovědná za poru
šení mezinárodních volebních stan
dardů v průběhu prezidentských
voleb dne 19. prosince 2010
a během parlamentních voleb
konaných v září 2012.

DN: 15.4.1939
Mohilev

Předseda horní komory parla
mentu, bývalý zástupce vedoucího
úřadu prezidenta pro sdělovací pro
středky a ideologii (2006 až 2008).
V této funkci byl jedním z hlavních
tvůrců a šiřitelů státní propagandy
a ideologické podpory režimu. Od
března 2014 člen bezpečnostní
rady.

DN: 4.5.1955
MN: Minsk
Adresa: Палата представи
телей Национального
собрания Республики
Беларусь
220010, Республика
Беларусь, г. Минск, ул.
Советская, 11

Poslanec dolní komory parlamentu,
zástupce velitele výboru pro
národní bezpečnost. Bývalý velitel
správy KGB pro bezpečnost hospo
dářství.
Byl odpovědný za represivní
činnost KGB proti občanské společ
nosti a demokratické opozici.

31.10.2014

Úřední věstník Evropské unie

CS

Jméno
angl. přepis
z běloruštiny
angl. přepis z ruštiny

166. Sauko, Valery
Iosifavich
Savko, Valeri
Iosifovich

Jméno
(v běloruštině)

САЎКО, Валерый

САВКО, Валерий

Iосiфавiч

Иосифович

ШАЕЎ Валянцiн
167. Shaeu, Valiantsin
Piatrovich (Shayeu, Пятровiч
Valyantsin
Piatrovich)
Shaev, Valentin
Petrovich (Shayev,
Valentin Petrovich)

171. Shchurok, Ivan
Antonavich
Shchurok, Ivan
Antonovich

184. Sirenka, Viktar
Ivanavich
Sirenko, Viktor
Ivanovich

Jméno
(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Člen bezpečnostní rady, předseda
vyšetřovací komise, bývalý zástupce
předsedy
vyšetřovací
komise,
bývalý
prokurátor
Homelské
oblasti. Odpovědný za represe proti
občanské společnosti, které násle
dovaly po volbách v prosinci 2010.

Петрович

ЩУРОК, Иван

Антонавiч

Антонович

СИРЕНКО, Виктор

Иванович

Důvody pro zařazení na seznam

Vedoucí pobočky prorežimních
odborů v Hrodnu. Bývalý předseda
oblastní volební komise Hrodenské
oblasti pro prezidentské volby
v roce 2010 a místní volby
v březnu 2014. Jako předseda
oblastní volební komise byl odpo
vědný za porušení mezinárodních
volebních standardů v průběhu
prezidentských voleb dne 19. pro
since 2010 a za falšování výsledků
místních voleb v březnu 2014
v Hrodenské oblasti.

ШАЕВ, Валентин

ШЧУРОК, Iван

L 311/49

Člen ústřední volební komise
a vedoucí odboru školství ve
Vitebské oblastní správě. Jako člen
ústřední volební komise byl odpo
vědný za porušení mezinárodních
volebních standardů v průběhu
prezidentských voleb dne 19. pro
since 2010 a během parlamentních
voleb v září 2012.

DN: 4.3.1962
OP: 3040362B062PB7
Adresa: Комитет по здра
воохранению Минского
горисполкома
ул. Маяковского, 22,
корп. 2, 220006,
г. Минск

Předseda výboru pro zdravotnictví
města Minsk a bývalý primář
minské úrazové nemocnice. Nepro
testoval proti únosu prezidentského
kandidáta Něklajeva, který byl do
jeho nemocnice převezen poté, co
byl 19. prosince 2010 surově zbit,
a tím, že věc neoznámil policii,
napomohl neznámým pachatelům.
Za své jednání byl povýšen.
Jako předseda výboru pro zdravot
nictví města Minsk je odpovědný
za dohled nad používáním zdravot
nických zařízení při potlačování
lidských práv.
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Úřední věstník Evropské unie
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Jméno
angl. přepis
z běloruštiny
angl. přepis z ruštiny

Jméno
(v běloruštině)

Jméno
(přepis do ruštiny)

185. Sivakau, Iury
Leanidavich
(Sivakau, Yury
Leanidavich)
Sivakov, Iury
(Yurij, Yuri)
Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый

СИВАКОВ, Юрий

Леанідавіч

Леонидович

186. Skurat, Viktar
Vatslavavich
Skurat, Viktor
Vatslavovich

СКУРАТ Вiктар

СКУРАТ Виктор

Вацлавaвiч

Вацлавович

201. Traulka Pavel
Traulko Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

31.10.2014

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

DN: 5.8.1946
MN: Onory, Sakhalin
Region
Adresa: Белорусская ассо
циация ветеранов
спецподразделений войск
МВД „Честь“
220028, Минск
Маяковского, 111

Zorganizoval neobjasněná zmizení
Jurije Zacharenka, Viktora Gončara,
Anatolije Krasovského a Dmitrije
Zavadského, k nimž došlo v Bělo
rusku v letech 1999 a 2000.
Bývalý ministr cestovního ruchu
a sportu, bývalý ministr vnitra
a bývalý zástupce vedoucího úřadu
prezidenta.

Bývalý ředitel bezpečnostního
odboru ministerstva vnitra. V této
funkci byl odpovědný za vážné
porušování lidských práv a potlačo
vání občanské společnosti a demo
kratické opozice, zejména po prezi
dentských volbách konaných v roce
2010. V únoru roku 2011 obdržel
za své služby ocenění v podobě
písemného uznání. Od února 2013
v důchodu. Vedoucí bezpečnost
ního oddělení holdingové společ
nosti MZOR – státního podniku,
který spadá do působnosti Mini
sterstva průmyslu Běloruské repub
liky, a je tedy přímo spojen s Luka
šenkovým režimem.

Podplukovník, bývalý pracovník
vojenské kontrarozvědky KGB
(v současné době vedoucí tiskové
služby běloruského vyšetřovacího
výboru). Po tvrdém zásahu při
povolební protestní manifestaci,
která proběhla dne 19. prosince
2010 v Minsku, vynucoval ve
věznici KGB v Minsku z opozičních
aktivistů
přiznání
falšováním
důkazů a vyhrožováním. Byl přímo
odpovědný za kruté, nelidské
a ponižující zacházení či tresty a za
odmítnutí práva na spravedlivý
proces. Svými činy přímo porušil
mezinárodní závazky Běloruska
v oblasti lidských práv.
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Jméno
angl. přepis
z běloruštiny
angl. přepis z ruštiny

Jméno
(v běloruštině)

ТРУТКA, Юрый
202. Trutka, Iury
Igorevich (Trutka, Iгаравич
Yury Igorevich)
Trutko, Iury (Yurij,
Yuri) Igorevich

217. Volkau, Siarhei
Mikhailavich
Volkov, Sergei
Mikhailovich
(Volkov, Sergey
Mikhailovich)

ТРУТКО, Юрий

Игоревич

ВОЛКАЎ, Сяргей

ВОЛКОВ, Сергей

Мiхайлавiч

Михайлович

221. Zaharouski, Anton ЗАГАРОЎСКI,
Uladzimiravich
Антон
Zagorovski, Anton Уладзiмiравiч
Vladimirovich

222. Zaitsau, Vadzim
Iurievich
Zaitsev, Vadim
Iurievich

Jméno
(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Zástupce velitele trestní
kolonie IK-2 v Bobrujsku.

Odpovědný za nelidské a kruté
zacházení s politickými vězni
A. Sannikovem a A. Bjaljackým
v trestní kolonii IK-2 v Bobrujsku.
Opoziční aktivisté byli v trestní
kolonii pod jeho dohledem mučeni,
byl jim odpírán přístup k právnímu
zastoupení a byli umísťováni do
samovazby. Trutko vyvíjel na
A. Bjaljackého a A. Sannikova
nátlak, aby je přinutil podepsat
žádost o udělení milosti.

Aktivně se podílel na represích
proti občanské společnosti v Bělo
rusku. Jako bývalý velitel správy
KGB pro rozvědku byl spoluzodpo
vědný za represivní činnost KGB
vůči občanské společnosti a demo
kratické opozici.

ЗАГОРОВСКИЙ,

Prokurátor města Minsku, bývalý
prokurátor pro obvod Frunzenskij
v Minsku; zabýval se případem
odpůrce režimu Vasilije Parfenkova
v únoru 2011 a případem A. Sanni
kova v červenci 2011. Odpovídá za
ukládání politicky motivovaných
správních a trestních sankcí před
stavitelům občanské společnosti.

Антон
Владимирович

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм

ЗАЙЦЕВ, Вадим

Юр'евiч

Юрьевич

L 311/51

DN: 1964
MN: Zhitomyr region,
Ukraine (USSR)

Od června 2013 výkonný ředitel
polosoukromé televize Kosmos,
jmenovaný vládou Běloruska jako
zástupce státu. Bývalý vrchní velitel
KGB (červenec 2008 – listopad
2012). Odpovědný za transformaci
KGB v hlavní orgán represe využí
vaný proti občanské společnosti
a demokratické opozici. Odpo
vědný za to, že se do sdělovacích
prostředků rozšířily zkreslené infor
mace o demonstrantech z 19. pro
since 2010, podle nichž tito údajně
na manifestaci přinesli materiál
použitelný jako zbraně.
Osobně ohrožoval životy a zdraví
manželky a dítěte bývalého prezi
dentského
kandidáta
Andreje
Sannikova. Je hlavním iniciátorem
příkazů, které vedly k protipráv
nímu pronásledování členů demo
kratické opozice a jejich mučení
a ke špatnému zacházení s vězni.
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Jméno
angl. přepis
z běloruštiny
angl. přepis z ruštiny

Jméno
(v běloruštině)

Jméno
(přepis do ruštiny)

224. Zakharau, Aliaksei
Ivanavich
Zakharov, Aleksei
Ivanovich
(Zakharov, Alexey
Ivanovich)

ЗАХАРАЎ,

ЗАХАРОВ, Алексей

Аляксей Iванавiч

Иванович

226. Zhadobin, Iury
Viktaravich
(Zhadobin, Yury
Viktaravich)
Zhadobin, Iuri
Viktorovich
(Zhadobin, Yuri
Viktorovich)

ЖАДОБIН, Юрый

ЖАДОБИН, Юрий

Biктapaвiч

Викторович

227. Zhuk Alena
Siamionauna
(Zhuk Alena
Syamionauna)
Zhuk Elena
Semenovna (Zhuk
Yelena
Semyonovna)

ЖУК, Алена

ЖУК, Елена

Сямёнаўна

Семеновна

Identifikační údaje

31.10.2014

Důvody pro zařazení na seznam

Aktivně se podílel na represích
proti občanské společnosti v Bělo
rusku. Jako bývalý velitel správy
KGB pro vojenskou kontrarozvědku
(do roku 2012) byl odpovědný za
represivní činnost KGB namířenou
proti občanské společnosti a demo
kratické opozici. Pracovníci KGB se
s jeho vědomím účastnili výslechů
politických aktivistů po demon
straci dne 19. prosince 2010.

DN: 14.11.1954
MN: Dnipropetrovsk
OP: 3141154A021PB0

Od prosince 2009 ministr obrany.
Jako člen bezpečnostní rady schva
luje represivní rozhodnutí dohod
nutá na ministerské úrovni, což se
týká rovněž rozhodnutí o zásahu
proti pokojným demonstracím dne
19. prosince 2010. Po událostech
z prosince 2010 s poukazem na
demokratickou
opozici
ocenil
„úplnou porážku destruktivních
sil“.

Soudkyně obvodního soudu pro
obvod Pjervomajskij ve Vitebsku.
Dne 24. února 2012 odsoudila
Sjargeje Kavalenka, který byl
v letech 2012–2013 považován za
politického vězně, ke dvěma letům
a jednomu měsíci vězení za poru
šení podmíněného trestu. V případě
Sjargeje Kavalenka byla Alena Zhuk
přímo odpovědná za porušení
lidských práv, neboť mu odmítla
právo na spravedlivý proces. Sjar
geji Kavalenkovi byl již dříve
uložen podmíněný trest za vyvěšo
vání zakázané historické bíločerveno-bílé
vlajky,
symbolu
opozičního hnutí, ve Vitebsku.
Následný trest, který mu Alena
Zhuk uložila, byl nepřiměřeně
přísný, vezme-li se v úvahu povaha
trestného činu, a nebyl v souladu
s běloruským trestním zákoníkem.
Svými činy Alena Zhuk přímo
porušila mezinárodní závazky Bělo
ruska v oblasti lidských práv.
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Jméno
angl. přepis
z běloruštiny
angl. přepis z ruštiny

Jméno
(v běloruštině)

Jméno
(přepis do ruštiny)

228. Zhuk, Dzmitry
Aliaksandravich
Zhuk, Dmitri
Aleksandrovich

ЖУК, Дзмiтрый

ЖУК, Дмитрий

Аляксандравiч

Александрович

230. Zhukouski, Siarhei
Kanstantsinavich
Zhukovski, Sergei
Konstantinovich

ЖУКОЎСКI,

ЖУКОВСКИЙ,

Сяргей
Канстанцiнавiч

Сергей Констан
тинов-ич

Identifikační údaje

DN: 7.7.1970
OP: 3070770A081PB7
Adresa: БЕЛОРУССКОЕ
ТЕЛЕГРАФНОЕ
АГЕНТСТВО
Республика Беларусь,
220030, Минск, ул.
Кирова, 26

L 311/53

Důvody pro zařazení na seznam

Od května 2003 generální ředitel
státní tiskové agentury BELTA.
Odpovědný za to, že ve sdělovacích
prostředcích byla zveřejňována
státní propaganda, jež podporovala
a ospravedlňovala represe vůči
demokratické opozici a občanské
společnosti dne 19. prosince 2010,
a to i prostřednictvím zkreslených
informací.
Prokurátor pro obvod Zavodskoj
v Minsku, který se zabýval případy
předních představitelů občanské
společnosti Iriny Chalipové, Sergeje
Marceleva a Pavla Severince. Obža
loba, kterou předložil, byla zřetelně
politicky motivována a byla
v jasném rozporu s trestním
řádem. Vycházela z úmyslně
nesprávné klasifikace událostí ze
dne 19. prosince 2010 a nebyla
podložena fakty, důkazy ani výpo
věďmi svědků.

B. Subjekty
Název
angl. přepis z běloru
štiny
angl. přepis z ruštiny

1.

Beltechexport

3.

Beltech Holding

Název
(v běloruštině)

Název
(přepis do ruštiny)

„

Белтех Холдинг

Identifikační údaje

“ Republic of Belarus,
220012, Minsk, Nezavisi
most ave., 86-B;
tel: (+375 17) 263-63-83,
fax: (+375 17) 263-90-12

Důvody pro zařazení na seznam

Beltechexport
má
prospěch
z režimu, protože je jedním z hlav
ních běloruských vývozců zbraní
a vojenského vybavení, jež vyžadují
povolení běloruských orgánů.
Beltech Holding má prospěch
z režimu, zejména prostřednictvím
Beltechexportu, který je součástí
Beltech Holdingu. Beltechexport
má prospěch z režimu, protože je
jedním z hlavních běloruských
vývozců zbraní a vojenského vyba
vení, jež vyžadují povolení běloru
ských orgánů.
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ROZHODNUTÍ RADY 2014/751/SZBP
ze dne 30. října 2014,
kterým se mění rozhodnutí 2010/573/SZBP o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské
oblasti Moldavské republiky
RADA EVROPSKÉ UNIE,

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

Dne 27. září 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/573/SZBP (1).

(2)

Na základě přezkumu rozhodnutí 2010/573/SZBP by měla být platnost omezujících opatření vůči vedení Podně
sterské oblasti Moldavské republiky prodloužena do 31. října 2015.

(3)

Rozhodnutí 2010/573/SZBP by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
V článku 4 rozhodnutí 2010/573/SZBP se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2. Toto rozhodnutí se použije do dne 31. října 2015. Je průběžně přezkoumáváno. Pokud bude mít Rada za to,
že jeho cílů nebylo dosaženo, podle potřeby je prodlouží nebo změní.“
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 30. října 2014.
Za Radu
předseda
S. GOZI

(1) Rozhodnutí Rady 2010/573/SZBP ze dne 27. září 2010 o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky
(Úř. věst. L 253, 28.9.2010, s. 54).
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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 30. října 2014
o rovnocennosti regulačního rámce Japonska pro ústřední protistrany s požadavky nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách
a registrech obchodních údajů
(2014/752/EU)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech,
ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 25 odst. 6 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Cílem postupu uznávání ústředních protistran usazených v třetích zemích, který je stanoven v článku 25 nařízení
(EU) č. 648/2012, je umožnit ústředním protistranám, které jsou usazeny a mají povolení v třetích zemích, jejichž
právní normy jsou rovnocenné s normami stanovenými v uvedeném nařízení, poskytovat clearingové služby
členům clearingového systému a obchodním systémům usazeným v Unii. Tento postup uznávání a rozhodnutí
o rovnocennosti v něm stanovené tak přispívá k dosažení ústředního cíle nařízení (EU) č. 648/2012, jímž je snížit
systémové riziko rozšířením používání bezpečných a spolehlivých ústředních protistran při clearingu smluv
o mimoburzovních (OTC) derivátech, včetně případů, kdy jsou tyto ústřední protistrany usazeny a povoleny ve
třetí zemi.

(2)

Aby byl právní režim třetí země považován za rovnocenný s právním režimem Unie pro ústřední protistrany,
musí být účinek platných právních předpisů a předpisů o dohledu v podstatě rovnocenný s požadavky Unie,
pokud jde o regulační cíle, kterých dosahují. Účelem tohoto posouzení rovnocennosti je tedy ověřit, zda právní
předpisy a předpisy o dohledu Japonska zajišťují, že ústřední protistrany, které jsou usazeny a mají povolení
v Japonsku, nevystavují členy clearingového systému a obchodní systémy usazené v Unii vyššímu riziku, než by
tomu mohlo být ze strany ústředních protistran povolených v Unii, a tudíž nepředstavují nepřijatelnou míru
systémového rizika v Unii.

(3)

Dne 1. září 2013 Komise obdržela odborný posudek Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA)
k právním předpisům a předpisům o dohledu, které se vztahují na ústřední protistrany usazené v Japonsku. Dne
27. ledna 2014 byl doručen dodatek k tomuto posudku. Ze závěru odborného posudku vyplývá, že mezi právně
závaznými požadavky, které se na úrovni jurisdikce vztahují na ústřední protistrany v Japonsku, a právně závaz
nými požadavky pro ústřední protistrany podle nařízení (EU) č. 648/2012, existuje řada rozdílů. Toto rozhodnutí
se však neopírá jen o srovnávací analýzu právně závazných požadavků, které se vztahují na ústřední protistrany
v Japonsku, ale také o posouzení účinku těchto požadavků z hlediska úrovně zmírňování rizika, které dosahují.

(4)

V souladu s čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 musejí být splněny tři podmínky, aby bylo možné určit, zda
jsou právní předpisy a předpisy o dohledu třetí země pro ústřední protistrany povolené v dané třetí zemi rovno
cenné s požadavky stanovenými v uvedeném nařízení.

(5)

Podle první podmínky musí ústřední protistrany povolené ve třetí zemi splňovat právně závazné požadavky, jež
jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012.

(6)

K právně závazným požadavkům Japonska na clearingové organizace v něm povolené patří zákon Financial Instru
ments and Exchange Act 2006 (dále jen „zákon FIEA“), který stanoví rámec dohledu nad organizacemi, které prová
dějí clearing cenných papírů a finančních derivátů, a zákon Commodity Derivatives Act 2009 (dále jen „zákon
CDA“), který stanoví rámec dohledu nad organizacemi, které provádějí clearing komodit. Toto rozhodnutí se vzta
huje pouze na režim stanovený v zákoně FIEA.

(7)

V zákoně FIEA se stanoví, že před udělením povolení k vykonávání clearingových činností se musí předseda vlády
Japonska ubezpečit o tom, že clearingová organizace zavedla obchodní pravidla, tj. vnitřní pravidla a postupy
clearingové organizace, která jsou v souladu s platnými právními předpisy; že finanční situace clearingové

(1) Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.
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organizace je postačující pro vykonávání clearingu finančních nástrojů; že předpokládaná příjmová a výdajová
situace spojená s výkonem činnosti clearingové organizace je příznivá; že zaměstnanci clearingové organizace
mají dostatečné znalosti a zkušenosti na to, aby mohli vykonávat clearing finančních nástrojů náležitým
způsobem a s jistotou, a že struktura a systém clearingové organizace jsou dostatečně vyvinuté, aby mohlo vypo
řádání probíhat vhodným způsobem. Podle čl. 194-7 odst. 1 zákona FIEA předseda vlády přenese pravomoci,
které mu byly svěřeny podle zákona FIEA, na komisaře Japonské agentury pro finanční služby (Financial Services
Agency of Japan, JFSA). Komisař JFSA je tak odpovědný za udělování povolení k vykonávání clearingových
činností.
(8)

Kromě toho JFSA v prosinci 2013 zveřejnila Comprehensive Guidelines for Supervision of Financial Market Infrastruc
tures (dále jen „pokyny“), které podrobně rozebírají rámec dohledu nad infrastrukturou finančních trhů, včetně
clearingových organizací, a zejména způsob, jakým mají clearingové organizace dodržovat zákon FEIA. Tyto
pokyny se provádějí do vnitřních pravidel a postupů clearingových organizací.

(9)

Právně závazné požadavky Japonska mají dvoustupňovou strukturu. Hlavní zásady pro clearingové organizace
podle zákona FIEA („základní pravidla“) stanoví jednotné normy, které musí clearingové organizace dodržovat,
aby získaly povolení poskytovat clearingové služby v Japonsku. Tato základní pravidla tvoří první stupeň právně
závazných požadavků Japonska. Aby clearingové organizace prokázala svůj soulad se základními pravidly, musí
komisaři JFSA předložit svá vnitřní pravidla a postupy ke schválení. Tato vnitřní pravidla a postupy tvoří druhý
stupeň právně závazných požadavků Japonska a v souladu s pokyny musí poskytovat podrobné informace o tom,
jak bude clearingová organizace žádající o povolení dodržovat uvedené přísné normy. Kromě toho vnitřní
pravidla a postupy clearingové organizace obsahují další ustanovení, kterými se doplňují základní pravidla.
Jakmile komisař JFSA tato vnitřní pravidla a postupy schválí, stanou se pro clearingové organizace právně závaz
nými. Tato pravidla jsou tak nedílnou součástí právních předpisů a předpisů o dohledu, které musí ústřední proti
strany usazené v Japonsku dodržovat. V případě nedodržení základních pravidel nebo vnitřních pravidel a postupů
clearingové organizace má komisař JFSA pravomoc podniknout vůči clearingové organizaci správní kroky, např.
vydat příkaz nařizující zlepšení obchodních operací nebo odebrat clearingové organizaci povolení v plném či
částečném rozsahu.

(10)

Základní pravidla pro clearingové organizace doplněná o vnitřní pravidla a postupy těchto organizací vedou
v podstatě k rovnocenným výsledkům jako pravidla stanovená v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012. Na základě
právně závazných požadavků na clearingové organizace, které se týkající počtu selhání, jež mají být kryty celko
vými finančními zdroji, se od clearingových organizací, jež vykonávají clearing více než 95 % celkového objemu
clearingových operací v Japonsku, požaduje, aby pokryly selhání nejméně dvou členů clearingového systému, vůči
nimž mají největší expozice za mimořádných, ale reálných tržních podmínek (dále jen „zásada minimálního
pokrytí“). Tento požadavek zajišťuje rovnocenný stupeň zmírňování rizika, jako vyžadují požadavky stanovené
v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012, a proto by měl být považován za rovnocenný.

(11)

Na základě právně závazných požadavků na clearingové organizace, které se týkají rizika likvidity, se od clearin
gových organizací, jež vykonávají clearing více než 95 % celkového objemu clearingových operací v Japonsku,
požaduje, aby uplatňovaly zásadu minimálního pokrytí. Tento požadavek zajišťuje rovnocenný stupeň zmírňování
rizika, jako vyžadují požadavky stanovené v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012, a proto by měl být považován
za rovnocenný. Nakonec, právně závazné požadavky na všechny clearingové organice, které se týkají zachování
provozu, požadavků na kolaterál, investiční politiky, vypořádacího rizika, oddělování a přenositelnosti, výpočtu
počátečních marží, řídících systémů, včetně organizačních požadavků, požadavků týkajících se vrcholového
vedení, výboru pro rizika, vedení záznamů, kvalifikované účasti, informací předávaných příslušnému orgánu,
střetu zájmů, externího zajišťování činností a provozování podnikatelské činnosti, vedou v podstatě k rovno
cenným výsledkům jako požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 648/2012, a měly by být považovány za
rovnocenné.

(12)

Komise proto dospěla k závěru, že právní předpisy a předpisy o dohledu Japonska zajišťují, že clearingové organi
zace povolené v Japonsku splňují právně závazné požadavky, jež jsou rovnocenné požadavkům stanoveným
v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012.

(13)

Podle druhé podmínky v čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 musí právní předpisy a předpisy o dohledu
Japonska pro ústřední protistrany povolené v Japonsku zajišťovat, že ústřední protistrany podléhají průběžnému
účinnému dohledu a vynucování.

(14)

JFSA je odpovědná za dohled nad infrastrukturou finančních trhů. JFSA průběžně sleduje, zda clearingové organi
zace dodržují požadavky na řízení rizik, prostřednictvím postupů dohledu a zkoumání na základě vyhodnocení
rizik, včetně prověřování obezřetnostních požadavků. JFSA může clearingové organizace zejména požádat, aby
mu poskytly informace, zprávy a další materiály týkající se jejich obchodování, a může provést kontrolu obchod
ních operací, záznamů a účetních knih clearingových organizací. Rovněž posuzuje, jak clearingové organizace
dodržují své povinnosti. Na základě těchto kontrol vydává zprávu, která uvádí všechny zjištěné nedostatky. JFSA
má na zajištění toho, aby clearingové organizace napravily zjištěné problémy náležitým způsobem, různé nástroje,
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například může od clearingových organizací požadovat, aby předložily písemný důkaz o včasné nápravě uvede
ných problémů. JFSA má i další prostředky k vymáhání dodržování předpisů, např. možnost vydat příkazy naři
zující zlepšení obchodních operací a vymáhat plnění těchto příkazů. JFSA může rovněž clearingové organizaci
odebrat povolení v plném či částečném rozsahu.
(15)

Komise proto dospěla k závěru, že právní předpisy a předpisy o dohledu Japonska pro ústřední protistrany povo
lené v Japonsku zajišťují, že jsou ústřední protistrany předmětem průběžného účinného dohledu a vynucování.

(16)

Podle třetí podmínky v čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 musí právní předpisy a předpisy o dohledu
Japonska zahrnovat účinný rovnocenný systém pro uznávání ústředních protistran povolených podle právních
režimů třetích zemí.

(17)

Ústřední protistrany z třetích zemí mohou požádat o vydání povolení pro zahraniční ústřední protistrany, které
jim umožňuje poskytovat v Japonsku stejné služby jako ty, k jejichž poskytování mají povolení v třetí zemi.
Kritéria vztahující se na ústřední protistrany z třetích zemí, které žádají o povolení, jsou podobná kritériím, která
se vztahují na udělování povolení pro japonské clearingové organizace. Ústřední protistrana z třetí země žádající
o povolení by na základě právních předpisů a předpisů o dohledu, které se uplatňují v třetí zemi, měla mít zejmé
na dostatečný finanční základ, dostatečně kvalifikované a zkušené zaměstnance, jakož i dostatečný systém a struk
tury, aby mohla clearingové činnosti vykonávat náležitým způsobem a s jistotou. Ústřední protistrany třetích zemí
jsou navíc osvobozeny od určitých požadavků, které se vztahují na tuzemské ústřední protistrany povolené
v Japonsku, pokud jim zahraniční orgány, se kterými JFSA uzavřela dohodu o spolupráci, udělily rovnocenné
povolení.

(18)

Je proto nutné konstatovat, že právní předpisy a předpisy o dohledu Japonska zajišťují účinný rovnocenný systém
pro uznávání ústředních protistran třetích zemí.

(19)

Je tedy na místě se domnívat, že právní předpisy a předpisy o dohledu Japonska pro clearingové organizace
splňují podmínky stanovené v čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012, a tyto právní předpisy a předpisy
o dohledu lze považovat za rovnocenné s požadavky stanovenými v nařízení (EU) č. 648/2012. Na základě infor
mací od ESMA by měla Komise i nadále sledovat vývoj japonského právního a dohledového rámce pro ústřední
protistrany a plnění podmínek, na jejichž základě bylo toto rozhodnutí přijato.

(20)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Pro účely čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 se právní předpisy a předpisy o dohledu Japonska, které se vztahují
na clearingové organizace povolené v Japonsku a které tvoří zákon Financial Instruments and Exchange Act 2006 (FIEA)
spolu s doplňující příručkou Comprehensive Guidelines for Supervision of Financial Market Infrastructures, považují za rovno
cenné s požadavky stanovenými v nařízení (EU) č. 648/2012.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 30. října 2014.
Za Komisi
předseda
José Manuel BARROSO
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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 30. října 2014
o rovnocennosti regulačního rámce Singapuru pro ústřední protistrany s požadavky nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách
a registrech obchodních údajů
(2014/753/EU)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech,
ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 25 odst. 6 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Cílem postupu uznávání ústředních protistran usazených v třetích zemích, který je stanoven v článku 25 nařízení
(EU) č. 648/2012, je umožnit ústředním protistranám, které jsou usazeny a mají povolení v třetích zemích, jejichž
právní normy jsou rovnocenné s normami stanovenými v uvedeném nařízení, poskytovat clearingové služby
členům clearingového systému nebo obchodním systémům usazeným v Unii. Tento postup uznávání a rozhodnutí
o rovnocennosti v něm stanovené tak přispívá k dosažení ústředního cíle nařízení (EU) č. 648/2012, jímž je snížit
systémové riziko rozšířením používání bezpečných a spolehlivých ústředních protistran při clearingu smluv
o mimoburzovních (OTC) derivátech, včetně případů, kdy jsou tyto ústřední protistrany usazeny a povoleny ve
třetí zemi.

(2)

Aby byl právní režim třetí země považován za rovnocenný s právním režimem Unie pro ústřední protistrany,
musí být účinek platných právních předpisů a předpisů o dohledu v podstatě rovnocenný s požadavky Unie,
pokud jde o regulační cíle, kterých dosahují. Účelem tohoto posouzení rovnocennosti je tedy ověřit, zda právní
předpisy a předpisy o dohledu Singapuru zajišťují, že ústřední protistrany, které jsou usazeny a mají povolení
v Singapuru, nevystavují členy clearingového systému a obchodní systémy usazené v Unii vyššímu riziku, než by
tomu mohlo být ze strany ústředních protistran povolených v Unii, a tudíž nepředstavují nepřijatelnou míru
systémového rizika v Unii.

(3)

Dne 1. září 2013 Komise obdržela odborný posudek Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA)
k právním předpisům a předpisům o dohledu, které se vztahují na ústřední protistrany povolené v Singapuru. Ze
závěru odborného posudku vyplývá, že mezi právně závaznými požadavky, které se na úrovni jurisdikce vztahují
na ústřední protistrany v Singapuru, a právně závaznými požadavky pro ústřední protistrany podle nařízení (EU)
č. 648/2012, existuje řada rozdílů. Toto rozhodnutí se však neopírá jen o srovnávací analýzu právně závazných
požadavků, které se vztahují na ústřední protistrany v Singapuru, ale také o posouzení účinku těchto požadavků
a jejich vhodnosti z hlediska zmírňování rizik, kterým mohou být členové clearingového systému a obchodní
systémy usazené v Unii vystaveni, způsobem, jenž může být považován za rovnocenný s účinkem požadavků
stanovených v nařízení (EU) č. 648/2012. Mělo by se proto přihlédnout zejména k tomu, že clearingové činnosti
vykonávané na finančních trzích, které jsou menší než finanční trh Unie, jsou spojeny s podstatně nižším
rizikem.

(4)

V souladu s čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 musejí být splněny tři podmínky, aby bylo možné určit, zda
jsou právní předpisy a předpisy o dohledu třetí země pro ústřední protistrany povolené v dané třetí zemi rovno
cenné s požadavky stanovenými v uvedeném nařízení.

(5)

Podle první podmínky musí ústřední protistrany povolené ve třetí zemi splňovat právně závazné požadavky, jež
jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012.

(6)

K právně závazným požadavkům Singapuru na ústřední protistrany v něm povolené patří kapitola 289 zákona
Securities and Futures Act (dále jen „zákon SFA“) a předpisy Securities and Futures (Clearing Facilities) Regulations 2013
(dále jen „předpisy SFA“). Cílem zákona SFA je podporovat bezpečné a účinné zúčtovací systémy a snižovat

(1) Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.
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systémové riziko. Předpisy SFA rozpracovávají a provádějí požadavky zákona SFA. Zákon SFA zavádí režim vydá
vání povolení pro všechny systémově významné zúčtovací systémy vykonávající úlohu ústředních protistran, které
musí od centrální banky Singapuru (Monetary Authority of Singapore, MAS) získat povolení působit jako schválená
clearingová centra (Approved Clearing Houses, ACH). Ostatní zúčtovací systémy, včetně zahraničních ústředních
protistran, MAS povoluje jako uznaná clearingová centra (Recognised Clearing Houses, RCH).

(7)

V lednu 2013 vydala MAS také publikaci Monograph on Supervision of Financial Market Infrastructures (dále jen
„monografie“), ve které stanoví normy pro ústřední protistrany při uplatňování zásad pro infrastrukturu finanč
ních trhů (Principles for Financial Market Infrastructures, PFMI), jež v dubnu 2012 vydal Výbor pro platební a vypořá
dací systémy (1) (CPSS) a Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO). V monografii jsou zejména
vysvětleny požadavky MAS na to, jak mají ACH dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona SFA, a MAS tuto
monografii zohledňuje při hodnocení dodržování zákona SFA ze strany ACH.

(8)

Chtějí-li zúčtovací centra získat povolení působit jako ACH, musí splňovat zvláštní požadavky stanovené v zákoně
SFA a nařízeních SFA. MAS může pro účely povolení ACH stanovit podmínky nebo omezení a kdykoli může
jakoukoli podmínku nebo omezení, které stanovila, doplnit, pozměnit nebo zrušit. ACH musí provozovat zúčto
vací systémy bezpečným a účinným způsobem a musí obezřetně řídit rizika spojená s jejich obchodní činností
a operacemi. Rovněž musí disponovat dostatečnými finančními, lidskými a systémovými zdroji.

(9)

Zákon SFA kromě toho ACH ukládá, aby přijala vlastní vnitřní pravidla a postupy zajišťující řádný a účinný
provoz zúčtovacího systému a řádnou regulaci a dohled nad jeho členy. Vnitřní pravidla a postupy ACH musí
obsahovat konkrétní prvky předepsané MAS, včetně požadavků týkajících se rizik spojených s provozováním
zúčtovacích systémů, řešení případů selhání a kritéria a podmínky, které musí jejich členové splňovat. V tomto
ohledu se monografie provádí do vnitřních pravidel a postupů ACH. Vnitřní pravidla a postupy ACH, jakož
i veškeré jejich změny, musejí být ještě před jejich zavedením předloženy MAS. MAS může zamítnout, pozměnit
nebo doplnit vnitřní pravidla a postupy nebo část navrhovaných změn. Kromě toho se podle předpisů SFA
výslovně vyžaduje, aby MAS předem schválila každou změnu v systémech řízení rizik ACH, včetně změny druhu
přijímaného kolaterálu, uznávané metodiky pro ocenění kolaterálu a stanovení marží pro řízení expozice ACH
vůči riziku jeho účastníků, jakož i velikosti finančních zdrojů, které jsou k dispozici na krytí selhání jeho členů
(kromě marží držených u ACH). V zákoně SFA se stanoví pokuty v případě, že ACH změní vnitřní pravidla
a postupy způsobem, který již není v souladu s požadavky stanovenými MAS. Vnitřní pravidla a postupy ACH
jsou proto podle zákona SFA pro ACH závazné.

(10)

Právně závazné požadavky Singapuru mají dvoustupňovou strukturu. Hlavní požadavky pro ACH zakotvené
v zákoně SFA a předpisech SFA („základní pravidla“) stanoví jednotné normy, které musí ACH dodržovat, aby
získala povolení poskytovat clearingové služby v Singapuru. Tato základní pravidla tvoří první stupeň právně zá
vazných požadavků v Singapuru. Za účelem prokázání souladu se základními pravidly musejí ACH předložit svá
vnitřní pravidla a postupy MAS ještě před tím, než je začnou uplatňovat, a MAS je může zamítnout, pozměnit
nebo doplnit. Tato vnitřní pravidla a postupy tvoří druhý stupeň právně závazných požadavků Singapuru
a v souladu s monografií musí poskytovat podrobné informace o tom, jak ACH žádající o povolení splňuje
uvedené jednotné normy. Kromě toho vnitřní pravidla a postupy ACH obsahují další ustanovení, která doplňují
základní pravidla.

(11)

Posouzení rovnocennosti právních předpisů a předpisů o dohledu, které se vztahují na ACH, by rovněž mělo vzít
v úvahu, jaký mají účinek na zmírňování rizika, kterému jsou členové clearingového systému a obchodní systémy
usazené v Unii vystaveni z důvodu jejich účasti v ACH. Účinek na zmírňování rizika se určuje jak na základě
úrovně rizika spojeného s clearingovými činnostmi vykonávanými předmětnou ústřední protistranou, které závisí
na velikosti finančního trhu, na němž působí, tak na základě toho, nakolik jsou z hlediska zmírňování rizika
vhodné právní předpisy a předpisy o dohledu uplatňované na ústřední protistrany. Za účelem dosažení stejného
účinku na zmírňování rizika se musí pro ústřední protistrany vykonávající činnosti na větších finančních trzích,
které jsou spojeny s vyšší úrovní rizika, stanovit přísnější požadavky na zmírňování rizika, než je tomu v případě
ústředních protistran vykonávajících činnosti na menších finančních trzích, které jsou spojeny s nižší úrovní
rizika.

(1) Výbor pro platební a vypořádací systémy změnil k 1. září 2014 svůj název na Výbor pro platební a tržní infrastrukturu (Committee on
Payment and Market Infrastructures, CPMI).
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(12)

ACH vykonávají clearingové činnosti na výrazně menších finančních trzích, než jsou finanční trhy, na nichž
působí ústřední protistrany usazené v Unii. Celková hodnota transakcí, jejichž clearing byl v Singapuru během
posledních tří let proveden, představovala méně než 1 % celkové hodnoty transakcí, jejichž clearing byl proveden
v členských státech Unie, které jsou součástí skupiny G10. Proto jsou členové clearingového systému a obchodní
systémy usazené v Unii v případě účasti v ACH vystaveny výrazně nižšímu riziku než v případě účasti v ústředních
protistranách povolených v Unii.

(13)

Právní předpisy a předpisy o dohledu uplatňované na ACH proto mohou být považovány za rovnocenné, pokud
jsou vhodné ke zmírňování uvedené nižší úrovně rizika. Základní pravidla uplatňovaná na ACH spolu s vnitřními
pravidly a postupy, kterými se provádí zásady pro infrastrukturu finančního trhu, zmírňují riziko, které je v Singa
puru na nižší úrovni, a dosahují rovnocenného účinku na zmírnění rizika jako účinek požadovaný nařízením
(EU) č. 648/2012.

(14)

Komise proto dospěla k závěru, že právní předpisy a předpisy o dohledu Singapuru zajišťují, že ACH, která mají
v Singapuru povolení, splňují právně závazné požadavky, jež jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v hlavě
IV nařízení (EU) č. 648/2012.

(15)

Podle druhé podmínky v čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 musí právní předpisy a předpisy o dohledu
Singapuru pro ústřední protistrany povolené v Singapuru zajišťovat, že ústřední protistrany podléhají průbě
žnému účinnému dohledu a vynucování.

(16)

MAS může vydávat všeobecné nebo konkrétní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního fungování ACH,
a zejména pro zajištění dodržování povinností či požadavků podle zákona SFA nebo požadavků stanovených
MAS, které musí být začleněny do vnitřních pravidel a postupů ACH. Zákon SFA stanoví sankce v případě, že
ACH nedodržuje pokyny vydané MAS. Pokud jde o prosazování vnitřních pravidel a postupů ACH, může MAS
požádat Nejvyšší soud, aby vydal příkaz požadující, aby ACH splňovala, dodržovala, prosazovala nebo uvedla
v účinnost svá vnitřní pravidla a postupy. Konečně MAS může ACH odebrat povolení, např. z důvodu nedodržo
vání požadavků stanovených MAS, podmínek nebo omezení stanovených při vydávání povolení, pokynů vyda
ných MAS v souladu se zákonem SFA a ustanovení zákona SFA.

(17)

Kromě toho musí ACH na základě předpisů SFA předkládat MAS výroční zprávu o tom, jak v průběhu účetního
roku plnilo své povinnosti vyplývající ze zákona SFA. Rovněž musí MAS předkládat podrobnou zprávu o auditu
ACH, která musí obsahovat případná zjištění a doporučení auditorů ohledně vnitřních kontrol ACH a všechny
případy, kdy ACH nedodrželo ustanovení zákona SFA nebo pokyny vydané MAS v souladu se zákonem SFA.

(18)

Komise proto dospěla k závěru, že právní předpisy a předpisy o dohledu Singapuru pro ústřední protistrany
povolené v Singapuru zajišťují průběžný účinný dohled a vynucování.

(19)

Podle třetí podmínky v čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 musí právní předpisy a předpisy o dohledu Singa
puru zahrnovat účinný rovnocenný systém pro uznávání ústředních protistran povolených podle právních režimů
třetích zemí.

(20)

Ústřední protistrany z třetích zemí mohou požádat o vydání povolení působit jako RCH (uznané clearingové
centrum), které jim umožní poskytovat v Singapuru stejné služby jako ty, k jejichž poskytování mají povolení
v třetí zemi.

(21)

MAS před udělením povolení působit jako RCH posoudí, zda je regulační rámec třetí země, ve které je ústřední
protistrana povolena, srovnatelný s právními předpisy a předpisy o dohledu uplatňovanými na ústřední proti
strany usazené v Singapuru, včetně toho, zda jsou uplatňovány zásady PFMI. Před tím, než je vydáno povolení
působit jako RCH, vyžaduje se zavedení mechanismů spolupráce mezi MAS a příslušným zahraničním orgánem
dohledu.

(22)

I když se v právním režimu Singapuru struktura postupu uznávání ústředních protistran z třetích zemí liší od
postupu stanoveného v nařízení (EU) č. 648/2012, mělo by se i přesto vycházet z faktu, že poskytuje účinný
rovnocenný systém pro uznávání ústředních protistran z třetích zemí.
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(23)

Je tedy na místě se domnívat, že právní předpisy a předpisy o dohledu Singapuru pro ACH splňují podmínky
stanovené v čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012, a tyto právní předpisy a předpisy o dohledu lze považovat
za rovnocenné s požadavky stanovenými v nařízení (EU) č. 648/2012. Na základě informací od ESMA by měla
Komise i nadále sledovat vývoj singapurského právního a dohledového rámce pro ústřední protistrany a plnění
podmínek, na jejichž základě bylo toto rozhodnutí přijato.

(24)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Pro účely článku 25 nařízení (EU) č. 648/2012 se právní předpisy a předpisy o dohledu Singapuru, které se vztahují na
schválená clearingová centra (Approved Clearing Houses, ACH) povolená v Singapuru a které tvoří kapitola 289 zákona
Securities and Futures Act a předpisy Securities and Futures (Clearing Facilities) Regulations 2013 spolu s doplňující Monograph
on Supervision of Financial Market Infrastructures, považují za rovnocenné s požadavky stanovenými v nařízení (EU)
č. 648/2012.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 30. října 2014.
Za Komisi
Předseda
José Manuel BARROSO
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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 30. října 2014
o rovnocennosti regulačního rámce Hongkongu pro ústřední protistrany s požadavky nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách
a registrech obchodních údajů
(2014/754/EU)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech,
ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 25 odst. 6 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Cílem postupu uznávání ústředních protistran usazených v třetích zemích, který je stanoven v článku 25 nařízení
(EU) č. 648/2012, je umožnit ústředním protistranám, které jsou usazeny a mají povolení ve třetích zemích,
jejichž právní normy jsou rovnocenné s normami stanovenými v uvedeném nařízení, poskytovat clearingové
služby členům clearingového systému nebo obchodním systémům usazeným v Unii. Tento postup uznávání
a rozhodnutí o rovnocennosti v něm stanovené tak přispívá k dosažení ústředního cíle nařízení (EU)
č. 648/2012, jímž je snížit systémové riziko rozšířením používání bezpečných a spolehlivých ústředních proti
stran při provádění clearingu mimoburzovních (OTC) derivátových smluv, včetně případů, kdy jsou tyto ústřední
protistrany usazeny a povoleny ve třetí zemi.

(2)

Aby byl právní režim třetí země považován za rovnocenný s právním režimem Unie pro ústřední protistrany,
musí být účinek platných právních předpisů a předpisů o dohledu v podstatě rovnocenný s požadavky Unie,
pokud jde o regulační cíle, kterých dosahují. Účelem tohoto posouzení rovnocennosti je tedy ověřit, zda právní
předpisy a předpisy o dohledu Hongkongu zajišťují, že ústřední protistrany usazené a povolené v Hongkongu
nevystavují členy clearingového systému nebo obchodní systémy usazené v Unii vyššímu riziku, než by tomu
mohlo být ze strany ústředních protistran povolených v Unii, a tudíž nepředstavují nepřijatelnou míru systémo
vého rizika v Unii.

(3)

Dne 1. září 2013 Komise obdržela odborný posudek Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA)
k právním předpisům a předpisům o dohledu, které se vztahují na ústřední protistrany povolené v Hongkongu.
Odborný posudek zjistil řadu rozdílů mezi právně závaznými požadavky vztahujícími se na ústřední protistrany
v jurisdikci Hongkongu a právně závaznými požadavky vztahujícími se na ústřední protistrany podle nařízení
(EU) č. 648/2012. Toto rozhodnutí však nevychází jen ze srovnávací analýzy právně závazných požadavků vzta
hujících se na ústřední protistrany v Hongkongu, ale také z posouzení účinku těchto požadavků a jejich vhodnosti
z hlediska zmírnění rizik, jimž mohou být vystaveni členové clearingového systému nebo obchodní systémy
usazené v Unii, způsobem, který je považován za rovnocenný účinku požadavků stanovených v nařízení (EU)
č. 648/2012. Přitom by měla být zejména zohledněna výrazně nižší rizika spojená s činnostmi clearingu na
finančních trzích, které jsou menší než finanční trh Unie.

(4)

V souladu s čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 musejí být splněny tři podmínky, aby bylo možné určit, zda
jsou právní předpisy a předpisy o dohledu třetí země pro ústřední protistrany povolené v dané třetí zemi rovno
cenné s požadavky stanovenými v uvedeném nařízení.

(5)

Podle první podmínky musí ústřední protistrany povolené ve třetí zemi splňovat právně závazné požadavky, jež
jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012.

(6)

Právně závazné požadavky Hongkongu pro ústřední protistrany povolené v Hongkongu jsou představovány před
pisem o clearingových a vypořádacích systémech (Clearing and Settlement Systems Ordinance, „CSSO“) a předpisem
o cenných papírech a futures (Securities and Futures Ordinance, „SFO“). Regulátorem subjektů povolených na základě

(1) Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.
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CSSO je Hongkongský měnový úřad (Hong Kong Monetary Authority, „HKMA“) a regulátorem subjektů povolených
na základě SFO je Hongkongská komise pro dohled nad cennými papíry a futures (Hong Kong Securities and
Futures Commission, „SFC“). Ústřední protistrany v Hongkongu dosud získaly povolení pouze na základě SFO. Toto
rozhodnutí by se proto mělo omezit na režim stanovený podle SFO.

(7)

Podle části III předpisu SFO má komise SFC pravomoc povolit určitou ústřední protistranu jako uznané clearin
gové centrum (Recognised Clearing House, „RCH“). Komise SFC je při zvažování, zda ústřední protistraně vydá
povolení působit jako RCH, povinna vzít v úvahu „zájmy investující veřejnosti“ a „řádnou regulaci trhů“. Před
povolením určité ústřední protistrany jako RCH může komise SFC rovněž stanovit „podmínky, které uzná za
vhodné“ a tyto podmínky může oznámením změnit, pokud „je přesvědčena, že je to vhodné“. Při určování toho,
co je vhodné, je SFC povinna řídit se svým zákonným mandátem, jenž spočívá v udržování finanční stability
a snižování systémového rizika.

(8)

SFO stanoví povinnosti a požadavky, jež musí RCH splnit. SFC vydala pokyny podle § 399 odst. 1 předpisu SFO
(dále jen „pokyny“), které provádějí mezinárodní standardy stanovené podle zásad pro infrastruktury finančních
trhů, jež v dubnu 2012 vydaly Výbor pro platební a vypořádací systémy (1) (CPSS) a Mezinárodní organizace
komisí pro cenné papíry (IOSCO). Při posuzování toho, zda RCH plní své povinnosti podle předpisu SFO, bere
komise SFC v úvahu tyto pokyny. Pokud RCH neplní své povinnosti podle předpisu SFO a pokynů, může SFC při
jmout opatření k nápravě takové situace.

(9)

RCH má na základě předpisu SFO také povinnost přijmout vnitřní pravidla a postupy nezbytné pro řádnou regu
laci svých clearingových a vypořádacích systémů a pro řádnou regulaci členů svého clearingového systému. Poža
davky předpisu SFO a pokynů jsou tak prováděny interními pravidly a postupy centra RCH. Na základě předpisu
SFO musí veškerá interní pravidla a postupy přijatá centrem RCH i jejich změny schválit komise SFC.

(10)

Právně závazné požadavky v Hongkongu tedy mají dvoustupňovou strukturu. Hlavní zásady pro RCH uvedené
v předpise SFO („základní pravidla“) stanoví jednotné normy, které musí RCH splnit, aby mohlo získat povolení
k poskytování clearingových služeb v Hongkongu. Tato základní pravidla tvoří první stupeň právně závazných
požadavků v Hongkongu. Za účelem prokázání souladu se základními pravidly musí RCH předložit svá interní
pravidla a postupy komisi SFC ke schválení. Uvedená interní pravidla a postupy představují druhý stupeň právně
závazných požadavků v Hongkongu, jenž musí podrobně popsat způsob, jakým RCH splní uvedené standardy
v souladu s pokyny. Po schválení komisí SFC jsou interní pravidla a postupy pro RCH právně závazné.

(11)

Posouzení rovnocennosti právních předpisů a předpisů o dohledu platných pro centrum RCH by rovněž mělo vzít
v úvahu účinek zmírňování rizika, který zajišťují, pokud jde o míru rizika, jemuž jsou vystaveni členové clearin
gového systému nebo obchodní systémy usazení v Unii a které vyplývá z jejich účasti v centru RCH. Účinek na
zmírňování rizika určuje jednak míra rizika spojeného s činnostmi clearingu prováděnými dotčenými ústředními
protistranami, která závisí na velikosti finančního trhu, na němž působí, jednak vhodnost právních předpisů
a předpisů o dohledu platných pro ústřední protistrany ke zmírňování tohoto rizika. Za účelem dosažení stejného
účinku zmírňování rizika jsou v případě ústředních protistran vykonávajících činnost na větších finančních trzích,
jejichž míra rizika je vyšší, třeba přísnější požadavky na zmírňování rizika než v případě ústředních protistran
vykonávajících činnost na menších finančních trzích, jejichž míra rizika je nižší.

(12)

Centra RCH vykonávají svou činnost clearingu na výrazně menším finančním trhu, než je finanční trh, na němž
vykonávají činnost ústřední protistrany usazené v Unii. Konkrétně během posledních třech let představovala roční
jmenovitá hodnota derivátových smluv kótovaných na burze a obchodovaných v Hongkongu méně než jedno
procento roční jmenovité hodnoty derivátových smluv kótovaných na burze a obchodovaných v Unii. Během
téhož období představovala tržní kapitalizace cenných papírů obchodovaných na burze v Hongkongu v průměru
méně než 25 % tržní kapitalizace v Unii. Navíc je clearing komplexnějších produktů typu OTC derivátů, který
centra RCH provádějí, dosud v rané fázi, protože poskytování clearingových služeb pro smlouvy na OTC derivá
tové smlouvy bylo zahájeno teprve 25. listopadu 2013. Účast v centrech RCH tedy členy clearingového systému
nebo obchodní systémy usazené v Unii vystavuje výrazně nižšímu riziku než jejich účast v ústředních protistra
nách povolených v Unii.

(1) Výbor pro platební a vypořádací systémy změnil k 1. září 2014 svůj název na Výbor pro platební a tržní infrastrukturu (Committee on
Payment and Market Infrastructures, CPMI).
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(13)

Právní předpisy a předpisy o dohledu vztahující se na centra RCH tedy mohou být považovány za rovnocenné,
pokud jsou vhodné ke zmírňování uvedené nižší míry rizika. Základní pravidla platná pro RCH doplněná jejich
interními pravidly a postupy, které provádějí zásady pro infrastruktury finančních trhů, zmírňují nižší míru rizika
existující v Hongkongu a dosahují účinku zmírňování rizika rovnocenného účinku, o nějž usiluje nařízení (EU)
č. 648/2012.

(14)

Komise proto dospěla k závěru, že právní předpisy a předpisy o dohledu Hongkongu zajišťují, že centra RCH
povolená v Hongkongu splňují právně závazné požadavky, jež jsou rovnocenné požadavkům stanoveným
v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012.

(15)

Podle druhé podmínky v čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 musí právní předpisy a předpisy o dohledu
Hongkongu pro ústřední protistrany povolené v Hongkongu zajišťovat, že ústřední protistrany podléhají průbě
žnému účinnému dohledu a vynucování.

(16)

SFC průběžně monitoruje dodržování požadavků na řízení rizik ze strany RCH, a to prostřednictvím postupů
sledování a kontroly vycházejících z rizik, včetně testování obezřetnostních požadavků. SFC disponuje dalšími
prostředky k vymáhání dodržování předpisů. SFC má zejména pravomoc nařídit centru RCH, aby přestalo posky
tovat nebo provozovat clearingové nebo vypořádací systémy, a pravomoc odejmout povolení. SFC může centrum
RCH také požádat, aby provedlo určité změny svých pravidel, které považuje za nezbytné, a pokud dotčené RCH
této žádosti nevyhoví, je komise oprávněna provést tyto změny pravidel jednostranně. SFC má pravomoc požádat
RCH, aby jí poskytlo účetní knihy a záznamy, jež vede v souvislosti se svou činností nebo pro její účely či v sou
vislosti s jakýmikoli ujednáními v oblasti clearingu nebo vypořádání pro veškeré transakce s cennými papíry nebo
futures, jakož i další informace související s jeho činností nebo jakýmikoli ujednáními v oblasti clearingu nebo
vypořádání pro veškeré transakce s cennými papíry nebo futures, které může SFC přiměřeně požadovat pro
výkon svých funkcí. Neposkytnutí uvedených informací nebo dokumentů bez řádného zdůvodnění může mít za
následek uložení pokuty.

(17)

Komise proto dospěla k závěru, že právní předpisy a předpisy o dohledu Hongkongu pro ústřední protistrany
povolené v Hongkongu zajišťují průběžný účinný dohled a vynucování.

(18)

Podle třetí podmínky v čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 musí právní předpisy a předpisy o dohledu
Hongkongu zahrnovat účinný rovnocenný systém pro uznávání ústředních protistran povolených podle právních
režimů třetích zemí.

(19)

Aby mohl určitý subjekt v Hongkongu působit jako ústřední protistrana, musí být buď určen jako RCH nebo být
uznán jako poskytovatel automatických obchodních služeb (Automated Trading Services, „ATS“) na základě předpisu
SFO. Poskytovatelé ATS jsou definováni jako subjekty poskytující prostřednictvím elektronických systémů služby
pro obchodování s cennými papíry nebo futures nebo pro provádění jejich clearingu. V březnu 2014 přijala legi
slativní rada Hongkongu novelizující předpis, jenž rozšířil oblast působnosti definice ATS, aby zahrnovala také
OTC deriváty.

(20)

Režim poskytovatele ATS je vhodný pro ústřední protistrany ze třetích zemí, které mají v úmyslu poskytovat
služby účastníkům v Hongkongu. Ústřední protistrany ze třetích zemí mohou požádat, aby byly v Hongkongu
uznány jako poskytovatelé ATS, což jim umožní poskytovat v Hongkongu stejné služby, k jejichž poskytování
mají povolení ve třetí zemi.

(21)

Při zpracování žádosti ústřední protistrany ze třetí země o status poskytovatele ATS hodnotí komise SFC, zda tato
ústřední protistrana dodržuje zásady pro infrastruktury finančních trhů. Před schválením žádosti o status poskyto
vatele ATS je rovněž nutné uzavření memoranda o porozumění mezi SFC a příslušným orgánem dohledu třetí
země, z níž žádající ústřední protistrana pochází, jelikož SFC vychází z toho, že každodenní dohled nad ústřední
protistranou ze třetí země bude provádět regulační orgán domovského státu.

(22)

Přestože se struktura postupu uznávání v právním režimu Hongkongu platného pro ústřední protistrany ze třetí
země liší od postupu stanoveného v nařízení (EU) č. 648/2012, mělo by se i přesto vycházet z faktu, že poskytuje
účinný rovnocenný systém pro uznávání ústředních protistran z třetích zemí.
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(23)

Je tedy na místě se domnívat, že právní předpisy a předpisy o dohledu Hongkongu týkající se center RCH splňují
podmínky stanovené v čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012, a tyto právní předpisy a předpisy o dohledu lze
tudíž považovat za rovnocenné s požadavky stanovenými v nařízení (EU) č. 648/2012. Na základě informací od
orgánu ESMA by měla Komise i nadále sledovat vývoj hongkongského právního a dohledového rámce pro
ústřední protistrany a plnění podmínek, na jejichž základě bylo toto rozhodnutí přijato.

(24)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Pro účely článku 25 nařízení (EU) č. 648/2012 se právní předpisy a předpisy o dohledu Hongkongu, které jsou předsta
vovány předpisem o cenných papírech a futures (Securities and Futures Ordinance, SFO) doplněným pokyny přijatými
podle § 399 odst. 1 předpisu SFO, a které se použijí na uznaná clearingová centra (Recognised Clearing House, RCH) povo
lená v Hongkongu, považují za rovnocenné požadavkům stanoveným v nařízení (EU) č. 648/2012.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 30. října 2014.
Za Komisi
předseda
José Manuel BARROSO
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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 30. října 2014
o rovnocennosti regulačního rámce Austrálie pro ústřední protistrany s požadavky nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách
a registrech obchodních údajů
(2014/755/EU)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech,
ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 25 odst. 6 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Cílem postupu uznávání ústředních protistran usazených v třetích zemích, který je stanoven v článku 25 nařízení
(EU) č. 648/2012, je umožnit ústředním protistranám, které jsou usazeny a mají povolení v třetích zemích, jejichž
právní normy jsou rovnocenné s normami stanovenými v uvedeném nařízení, poskytovat clearingové služby
členům clearingového systému nebo obchodním systémům usazeným v Unii. Tento postup uznávání a rozhodnutí
o rovnocennosti v něm stanovené tak přispívá k dosažení ústředního cíle nařízení (EU) č. 648/2012, jímž je snížit
systémové riziko rozšířením používání bezpečných a spolehlivých ústředních protistran při clearingu smluv
o mimoburzovních (OTC) derivátech, včetně případů, kdy jsou tyto ústřední protistrany usazeny a povoleny ve
třetí zemi.

(2)

Aby byl právní režim třetí země považován za rovnocenný s právním režimem Unie pro ústřední protistrany,
musí být účinek platných právních předpisů a předpisů o dohledu v podstatě rovnocenný s požadavky Unie,
pokud jde o regulační cíle, kterých dosahují. Účelem tohoto posouzení rovnocennosti je tedy ověřit, zda právní
předpisy a předpisy o dohledu Austrálie zajišťují, že ústřední protistrany usazené a povolené v Austrálii nevysta
vují členy clearingového systému a obchodní systémy usazené v Unii vyššímu riziku, než by tomu mohlo být ze
strany ústředních protistran povolených v Unii, a tudíž nepředstavují nepřijatelnou míru systémového rizika
v Unii.

(3)

Dne 1. září 2013 Komise obdržela odborný posudek Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA)
k právním předpisům a předpisům o dohledu, které se vztahují na ústřední protistrany povolené v Austrálii. Ze
závěru odborného posudku vyplývá, že všechna ustanovení hlavy IV nařízení (EU) č. 648/2012 mají svoji obdobu
v odpovídajících právně závazných požadavcích, které se na úrovni jurisdikce vztahují na ústřední protistrany
povolené v Austrálii.

(4)

V souladu s čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 musejí být splněny tři podmínky, aby bylo možné určit, zda
jsou právní předpisy a předpisy o dohledu třetí země pro ústřední protistrany povolené v dané třetí zemi rovno
cenné s požadavky stanovenými v uvedeném nařízení.

(5)

Podle první podmínky musí ústřední protistrany povolené ve třetí zemi splňovat právně závazné požadavky, jež
jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012.

(6)

K právně závazným požadavkům Austrálie na ústřední protistrany v ní povolené patří zákon Corporations Act
2001 (zákon o obchodních společnostech), který spolu s předpisy Corporations Regulations 2001 (předpisy
o obchodních společnostech) tvoří právní rámec pro zúčtovací a vypořádací systémy. V části 7.3 zákona Corpora
tions Act se stanoví, že před udělením povolení k vykonávání zúčtovacích nebo vypořádacích činností, se musí
ministr mimo jiného ubezpečit o tom, že předmětná ústřední protistrana zavedla odpovídající provozní pravidla
a postupy, které jsou v souladu s platnými právními předpisy, aby se v mezích možností zajistilo, že je omezeno
systémové riziko a že ústřední protistrana vykonává svoji činnost řádným a účinným způsobem. Ústřední proti
strana musí mít také zavedeny odpovídající mechanismy pro řešení střetu zájmů a pro prosazování svých vnitř
ních pravidel a postupů. V otázce udělování povolení pro zúčtovací a vypořádací systémy a změn jejich vnitřních
pravidel a postupů radí ministrovi Australská komise pro cenné papíry a investice (Australian Securities and Invest
ments Commission, ASIC) a australská centrální banka (Reserve Bank of Australia, RBA), které jsou pověřeny posuzo
váním (a v případě ASIC vymáháním) dodržování povinností, které ústředním protistranám vyplývají ze zákona
Corporations Act.

(1) Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.
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(7)

ASIC poskytuje regulovaným subjektům regulační pokyny, ve kterých jsou vysvětleny konkrétní otázky, na něž se
již vztahují právní předpisy. ASIC zejména v prosinci 2012 přepracovala své regulační pokyny k vydávání povo
lení a výkonu dozoru nad zúčtovacími a vypořádacími systémy v rámci aktualizované příručky Regulatory
Guide 211: „Clearing and settlement facilities: Australian and overseas operators“ (Zúčtovací a vypořádací systémy:
australští a zahraniční operátoři, RG 2011). Příručka RG 211, kterou ASIC vypracovala, zavádí zásady pro infra
strukturu finančních trhů (Principles for Financial Market Infrastructures, PFMI), které v dubnu 2012 vydal Výbor pro
platební a vypořádací systémy (1) (CPSS) a Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO), jež jsou
důležité pro povinnosti zakotvené v zákoně Corporations Act, a dále tato příručka poskytuje ústředním proti
stranám pokyny, jak dostát svým povinnostem vyplývajícím ze zákona Corporations Act. Nedodržování zákona
Corporations Act, jak je vysvětleno v příručce RG 211, by proto mohlo vést k vymáhání jeho ustanovení
a k sankčním opatřením.

(8)

RBA má na základě zákona Corporations Act pravomoc stanovit normy finanční stability, aby se zajistilo, že
ústřední protistrany vykonávají svou činnost takovým způsobem, jenž přináší nebo upevňuje celkovou stabilitu
australského finančního systému. V listopadu 2012 rada RBA pro platební systémy zejména schválila stanovení
nových norem finanční stability, tzv. norem finanční stability pro ústřední protistrany (Financial Stability Standards
for Central Counterparties, FSS), které tvoří 21 norem pro ústřední protistrany spolu s dílčími normami a pokyny.
FSS nabyly účinnosti v březnu 2013 s výjimkou několika dílčích norem, které nabyly účinnosti dne 31. března
2014. FSS musí dodržovat všechny ústřední protistrany, kterým bylo uděleno povolení.

(9)

Hlavní zásady pro zúčtovací a vypořádací systémy stanovené v části 7.3 zákona Corporations Act a předpisech
Corporations Regulations, jak je vysvětleno v příručce RG 211 komise ASIC, a FSS stanovené RBA (společně tvoří
„základní pravidla“) stanoví normy na vysoké úrovni, které musí ústřední protistrany dodržovat, aby získaly povo
lení poskytovat clearingové služby v Austrálii. Tato základní pravidla tvoří první stupeň právně závazných poža
davků v Austrálii. Aby ústřední protistrany dodržovaly základní pravidla, musí mimo jiné přijmout vnitřní
pravidla a postupy, které musí být v souladu se zvláštními požadavky, jež jsou stanoveny v zákoně Corporations
Act a předpisech Corporations Regulations a jež jsou vysvětleny v příručce RG 211 a FSS, s tím, že tato vnitřní
pravidla a postupy jsou předkládána ministrovi před tím, než může být vydáno povolení působit jako zúčtovací
a vypořádací systém. Změny vnitřních pravidel a postupů ústředních protistran musí být oznámeny ministrovi.
Ministr může změny vnitřních pravidel a postupů ústředních protistran zamítnout. Vnitřní pravidla a postupy
ústředních protistran mají účinek smlouvy a jsou právně závazné pro ústřední protistrany a jejich účastníky.

(10)

Právně závazné požadavky stanovené v základních pravidlech, které se vztahují na ústřední protistrany povolené
v Austrálii, vedou v podstatě k rovnocenným výsledkům jako požadavky stanovené v hlavě IV nařízení (EU)
č. 648/2012.

(11)

Komise proto dospěla k závěru, že právní předpisy a předpisy o dohledu Austrálie zajišťují, že ústřední protistrany
povolené v Austrálii splňují právně závazné požadavky, jež jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v hlavě IV
nařízení (EU) č. 648/2012.

(12)

Podle druhé podmínky v čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 musí právní předpisy a předpisy o dohledu
Austrálie pro ústřední protistrany povolené v Austrálii zajišťovat, že ústřední protistrany podléhají průběžnému
účinnému dohledu a vynucování.

(13)

Ústřední protistrany povolené v Austrálii podléhají průběžnému dohledu a dozoru ze strany ASIC a RBA. ASIC
odpovídá za vymáhání toho, aby ústřední protistrany plnily své povinnosti vyplývající ze zákona Corporations Act,
a v tomto ohledu provádí pravidelné hodnocení souladu ústředních protistran s jejich povinnostmi, které jim
vyplývají z povolení, kromě povinností týkajících se FSS a snížení systémového rizika, a zejména s jejich povin
ností vykonávat svou činnost řádným a účinným způsobem v přiměřené míře, a poté předkládá zprávu minis
trovi, která se zveřejňuje. RBA sleduje, zda ústřední protistrany plní své povinnosti vyplývající z příslušných povo
lení a povinnosti týkající se finanční stability a snížení systémového rizika, pravidelně hodnotí, zda každá ústřední
protistrana dodržuje FSS, a překládá zprávu ministrovi, která se rovněž zveřejňuje. Ústřední protistrany povolené
v Austrálii mohou obdržet písemné pokyny od ministra a od ASIC. Pokud ústřední protistrana písemný pokyn
nesplní, může se ASIC obrátit na soud, který může ústřední protistraně nařídit, aby písemný pokyn splnila.

(14)

Komise proto dospěla k závěru, že právní předpisy a předpisy o dohledu Austrálie pro ústřední protistrany povo
lené v Austrálii zajišťují průběžný účinný dohled a vynucování.

(1) Výbor pro platební a vypořádací systémy změnil k 1. září 2014 svůj název na Výbor pro platební a tržní infrastrukturu (Committee on
Payment and Market Infrastructures, CPMI).
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(15)

Podle třetí podmínky v čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 musí právní předpisy a předpisy o dohledu
Austrálie zahrnovat účinný rovnocenný systém pro uznávání ústředních protistran povolených podle právních
režimů třetích zemí.

(16)

Ústřední protistrany z třetích zemí mohou podat žádost o „overseas clearing and settlement facility licence“ (povolení
působit jako zahraniční zúčtovací a vypořádací systém), které jim umožní poskytovat v Austrálii některé nebo
všechny clearingové služby, pro něž jsou držiteli povolení ve své domovské zemi.

(17)

Kritéria vztahující se na ústřední protistrany z třetích zemí, které žádají o povolení působit jakožto zahraniční
ústřední protistrana v Austrálii, jsou srovnatelné s těmi, které se vztahují na ústřední protistrany z třetích zemí
žádající o uznání podle článku 25 nařízení (EU) č. 648/2012. Předpokladem uznání je, že regulační režim třetí
země, v níž ústřední protistrana získala povolení, je z hlediska stupně ochrany před systémovým rizikem
a z hlediska míry účinnosti a řádného výkonu služby, kterou poskytuje, považován za „dostatečně rovnocenný“
s australským regulačním režimem pro srovnatelné tuzemské ústřední protistrany. Posouzení „dostatečné rovno
cennosti“ zahrnuje podobné úvahy jako ty, které se posuzují podle nařízení (EU) č. 648/2012. Před tím, než je
zahraniční ústřední protistraně vydáno povolení, vyžaduje se zavedení mechanismů spolupráce mezi australskými
orgány a příslušnými zahraničními orgány dohledu.

(18)

Je proto nutné konstatovat, že právní předpisy a předpisy o dohledu Austrálie zajišťují účinný rovnocenný systém
pro uznávání ústředních protistran z třetích zemí.

(19)

Je tedy na místě se domnívat, že právní předpisy a předpisy o dohledu Austrálie pro ústřední protistrany povolené
v Austrálii splňují podmínky stanovené v čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012, a tyto právní předpisy a před
pisy o dohledu lze tudíž považovat za rovnocenné s požadavky stanovenými v nařízení (EU) č. 648/2012. Na
základě informací od ESMA by měla Komise i nadále sledovat vývoj australského právního a dohledového rámce
pro ústřední protistrany a plnění podmínek, na jejichž základě bylo toto rozhodnutí přijato.

(20)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Pro účely článku 25 nařízení (EU) č. 648/2012 se právní předpisy a předpisy o dohledu Austrálie, které se vztahují na
ústřední protistrany povolené v Austrálii a které tvoří část 7.3 zákona Corporations Act 2001 a předpisy Corporations
Regulations 2001spolu s jejich příslušným vysvětlením v Regulatory Guidance 211 „Clearing and settlement facilities: Austra
lian and overseas operators“ a v normách Financial Stability Standards for Central Counterparties, považují za rovnocenné
s požadavky stanovenými v nařízení (EU) č. 648/2012.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 30. října 2014.
Za Komisi
předseda
José Manuel BARROSO
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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 29. října 2014
o omezení povolení biocidních přípravků obsahujících IPBC a propikonazol oznámeném
Německem v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES
(oznámeno pod číslem C(2014)7909)
(Text s významem pro EHP)

(2014/756/EU)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních
přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 36 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (2) obsahovala seznam účinných látek schválených na
úrovni Unie pro použití v biocidních přípravcích. Směrnicemi Komise 2008/78/ES (3) a 2008/79/ES (4) byly na
seznam přidány účinné látky propikonazol a IPBC pro použití v přípravcích patřících k typu přípravku 8, konzer
vační přípravky pro dřevo, podle definice v příloze V směrnice 98/8/ES. Na základě článku 86 nařízení (EU)
č. 528/2012 jsou tedy tyto látky schválenými účinnými látkami zařazenými do seznamu uvedeného v čl. 9 odst. 2
uvedeného nařízení.

(2)

Společnost Janssen PMP předložila v souladu s článkem 8 směrnice 98/8/ES žádost Spojenému království o povo
lení tří biocidních konzervačních přípravků pro dřevo obsahujících IPBC a propikonazol („sporné přípravky“).
Povolení přípravků ze strany Spojeného království se vztahovalo na různé metody aplikace, včetně automatizova
ného namáčení pro použití v průmyslu a nástřiku (ve vnitřních a venkovních prostorách) pro profesionální
a neprofesionální použití. Řada členských států následně sporné přípravky povolila v rámci vzájemného uznávání.

(3)

Společnost Janssen PMP („žadatel“) předložila Německu úplné žádosti o vzájemné uznání povolení sporných
přípravků, která udělilo Spojené království.

(4)

Dne 28. srpna 2013 Německo v souladu s čl. 4 odst. 4 směrnice 98/8/ES oznámilo Komisi, ostatním členským
státům a žadateli, že povolení navrhuje omezit. Německo se domnívá, že sporné přípravky nesplňují požadavky
čl. 5 odst. 1 směrnice 98/8/ES týkající se lidského zdraví a životního prostředí.

(5)

Povolení aplikace prostřednictvím nástřiku ve venkovních prostorách nebylo podle Německa Spojeným králov
stvím náležitě posouzeno z hlediska rizik pro životní prostředí. Posouzení, které u tři předmětných přípravků
provedlo Německo, dospělo k závěru, že přípravky s sebou nesou nepřijatelná rizika pro vzdálené půdní
prostředí.

(1) Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123,
24.4.1998, s. 1).
(3) Směrnice Komise 2008/78/ES ze dne 25. července 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem
zařazení účinné látky propikonazol do přílohy I uvedené směrnice (Úř. věst. L 198, 26.7.2008, s. 44).
(4) Směrnice Komise 2008/79/ES ze dne 28. července 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem
zařazení účinné látky IPBC do přílohy I uvedené směrnice (Úř. věst. L 200, 29.7.2008, s. 12).
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(6)

Německo se rovněž domnívá, že u jednoho z přípravků by měla být aplikace automatizovaným namáčením
omezena na systémy s dostatečně vysokým stupněm automatizace, a to kvůli nepřijatelným rizikům pro zdraví
profesionálních uživatelů.

(7)

Komise v souladu s čl. 27 odst. 1 směrnice 98/8/ES vyzvala ostatní členské státy a žadatele, aby do 90 dnů před
ložili k oznámení písemné připomínky. Připomínky v této lhůtě předložilo Německo, Spojené království a žadatel.
Oznámení bylo rovněž předmětem diskuse mezi Komisí a příslušnými orgány členských států odpovědnými za
biocidní přípravky dne 24. září 2013 na zasedání koordinační skupiny zřízené podle článku 35 nařízení (EU)
č. 528/2012.

(8)

Pokud jde o rizika pro životní prostředí, z uvedené diskuse a připomínek vyplývá, že environmentální posouzení
provedené Spojeným královstvím vycházelo z tehdy dostupného příslušného scénáře podle série dokumentů
OECD obsahujících emisní scénáře (1).

(9)

Také se ukázalo, že závěry Německa se zakládají na revidovaném scénáři podle série dokumentů OECD obsahují
cích emisní scénáře (2), který je k dispozici od chvíle, kdy Spojené království vydalo povolení, a také od chvíle,
kdy Německo učinilo oznámení.

(10)

Podle pokynů dohodnutých na 47. zasedání zástupců příslušných orgánů členských států odpovědných za prová
dění směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (3) navíc platí, že nové pokyny mohou být vzaty
v úvahu pouze tehdy, pokud byly dostupné před datem podání žádosti o povolení přípravku, ledaže by vědecký
pokrok prokazoval, že spoléhání se na staré pokyny vzbuzuje vážné obavy. Tyto pokyny také stanoví, že vážná
obava by vedla k revizi stávajících povolení. Ani Spojené království ani ostatní členské státy, které přípravky
v rámci vzájemného uznávání schválily, však nebyly názoru, že by daná obava svou povahou zavdávala důvod k
revizi stávajících povolení.

(11)

S ohledem na výše uvedené připomínky se Komise přiklání k závěrům hodnocení provedeného Spojeným králov
stvím a dalšími členskými státy, které přípravky schválily na základě vzájemného uznání, neboť se domnívá, že
sporné přípravky splňují požadavky čl. 5 odst. 1 směrnice 98/8/ES týkající se životního prostředí. Komise je proto
názoru, že žádost Německa o omezení povolení nelze uvedenými argumenty odůvodnit.

(12)

Pokud jde o aplikaci automatizovaným namáčením, Komise má za to, že by se na sporný přípravek měla vzta
hovat ustanovení předchozího rozhodnutí Komise (4), které se zabývá ochranou zdraví profesionálních uživatelů
při aplikaci přípravků obsahujících IPBC touto metodou. Sporný přípravek by tudíž měl být povolen s výhradou
instrukcí na etiketě, které budou omezovat použití na plně automatizované postupy namáčení, a povolení
přípravku by mělo být náležitě změněno.

(13)

V souladu s čl. 92 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 se na sporný přípravek vztahuje uvedené nařízení. Vzhledem
k tomu, že právním základem pro toto rozhodnutí je čl. 36 odst. 3 uvedeného nařízení, mělo by být toto rozhod
nutí na základě čl. 36 odst. 4 uvedeného nařízení určeno všem členským státům.

(14)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

(1) Viz emisní scénáře pro ošetřování ve venkovních prostorách v části II dokumentu OECD obsahujícího emisní scénáře pro konzervační
přípravky pro dřevo (2003) na adrese: http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt8_wood_preservatives_2_en.pdf
(2) Viz emisní scénář pro nástřik ve venkovních prostorách v revidovaném dokumentu OECD obsahujícím emisní scénáře pro konzervační
přípravky pro dřevo (ENV/JM/MONO(2013)21) na adrese: http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=env/jm/
mono(2013)21&doclanguage=en
(3) Viz dokument CA-July12-Doc.6.2d – Final o relevanci nových pokynů, které se objeví během procesu povolování a vzájemného uzná
vání povolení biocidních přípravků, na adrese: https://circabc.europa.eu/w/browse/03bce60b-cf04-49aa-8172-e9c6a75205a7
(4) Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2014 o omezení povolení biocidních přípravků obsahujících IPBC oznámeném
Německem v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (Úř. věst. L 188, 27.6.2014, s. 85).
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PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Toto rozhodnutí se vztahuje na přípravky označené těmito referenčními čísly žádosti v referenčním členském státě podle
registru biocidních přípravků:
2010/2709/7626/UK/AA/8666
2010/2709/8086/UK/AA/9499
2010/2709/7307/UK/AA/8801
Článek 2
Návrh Německa nepovolit biocidní přípravky uvedené v článku 1 pro nástřik ve venkovních prostorách se zamítá.
Článek 3
V případě používání pro automatizované namáčení se v povolení biocidních přípravků označených referenčním číslem
žádosti 2010/2709/7626/UK/AA/8666 jako podmínka uvede, že etiketa daných přípravků musí obsahovat následující
pokyny:
„Přípravek (vloží se název přípravku) se smí používat pouze v plně automatizovaných postupech namáčení, kdy jsou
všechny kroky při procesu ošetřování a sušení mechanizovány a nedochází k žádné ruční manipulaci, a to i tehdy,
když jsou ošetřované předměty přepravovány přes namáčecí nádrž do prostoru pro odkapávání/sušení a skladování
(nejsou-li již předměty před přesunem do skladu na povrchu suché). Dřevěné předměty určené k ošetření musí být
v příslušných případech před ošetřením a v průběhu namáčení plně zabezpečeny (např. napínacími pásy nebo
upínacím náčiním) a až do uschnutí jejich povrchu s nimi nesmí být manuálně nakládáno.“
Článek 4
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 29. října 2014.
Za Komisi
Janez POTOČNIK

člen Komise
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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 29. října 2014
o omezení povolení biocidního přípravku obsahujícího IPBC oznámeném Německem v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES
(oznámeno pod číslem C(2014) 7914)
(Text s významem pro EHP)

(2014/757/EU)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních
přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 36 odst. 3 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (2) obsahovala seznam účinných látek schválených na
úrovni Unie pro začlenění do biocidních přípravků. Na základě směrnice Komise 2008/79/ES (3) byla účinná látka
IPBC zařazena mezi účinné látky pro použití v přípravcích patřících k typu přípravku 8, konzervační přípravky
pro dřevo, definovanému v příloze V směrnice 98/8/ES. Na základě článku 86 nařízení (EU) č. 528/2012 se u této
látky tedy jedná o schválenou účinnou látku zařazenou do seznamu uvedeného v čl. 9 odst. 2 uvedeného
nařízení.

(2)

V souladu s článkem 8 směrnice 98/8/ES společnost ISP Cologne Holding GmbH předložila dne 22. prosince
2010 Dánsku žádost o schválení konzervačního biocidního přípravku pro dřevo obsahujícího IPBC (dále jen
„sporný přípravek“). Dánsko dne 19. prosince 2011 povolilo používat sporný přípravek pro třídy použití 2 a 3
ošetřeného dřeva, jak je popsáno v příručce s názvem „Technické poznámky k pokynům k hodnocení
přípravků“ (4). Povolení se týká různých způsobů použití, včetně automatizovaného namáčení pro profesionální
použití. Dva členské státy následně sporný přípravek povolily prostřednictvím vzájemného uznání.

(3)

Společnost ISP Cologne Holding GmbH (dále jen „žadatel“) předložila dne 20. února 2012 v Německu úplnou
žádost o vzájemné uznání povolení sporného přípravku uděleného Dánskem.

(4)

Dne 30. srpna 2013 oznámilo Německo Komisi, ostatním členským státům a žadateli svůj návrh na omezení
povolení v souladu s čl. 4 odst. 4 směrnice 98/8/ES. Německo se domnívá, že sporný přípravek nesplňuje poža
davky čl. 5 odst. 1 směrnice 98/8/ES, pokud jde o lidské zdraví a životní prostředí.

(5)

Podle Německa posouzení provedené Dánskem náležitě nezohlednilo obavy v oblasti životního prostředí vyvolané
sporným přípravkem. Z posouzení rizika pro životní prostředí vypracovaného Německem u životnosti ošetře
ného dřeva podle podmínek třídy použití 3 vyplynul závěr, že existuje nepřijatelné riziko pro půdní prostředí
v den 30 („čas 1“) bez ohledu na metodu aplikace. V důsledku toho Německo navrhuje, aby nebylo povoleno
používání dřeva ošetřeného sporným přípravkem podle podmínek třídy použití 3.

(6)

Německo je dále toho názoru, že z důvodu nepřijatelných rizik pro zdraví profesionálních uživatelů by aplikace
prostřednictvím automatizovaného namáčení měla být omezena na systémy s dostatečně vysokým stupněm auto
matizace.

(7)

Komise vyzvala ostatní členské státy a žadatele, aby do 90 dnů předložili písemné připomínky k oznámení
v souladu s čl. 27 odst. 1 směrnice 98/8/ES. Připomínky v této lhůtě předložili Německo, Dánsko a žadatel. Ozná
mení bylo rovněž předmětem diskuse mezi Komisí a příslušnými orgány členských států odpovědnými za
biocidní přípravky na jednání koordinační skupiny ustavené podle článku 35 nařízení (EU) č. 528/2012 dne
24. září 2013.

(1) Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123,
24.4.1998, s. 1).
(3) Směrnice Komise 2008/79/ES ze dne 28. července 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem
zařazení účinné látky IPBC do přílohy I uvedené směrnice (Úř. věst. L 200, 29.7.2008, s. 12).
(4) Dostupné na internetové stránce http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg-product-evaluation_en.pdf.
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(8)

Pokud jde o rizika pro životní prostředí, z těchto diskusí a připomínek vyplývá, že hodnocení provedené
Dánskem je v souladu se stávajícími pokyny (1). Pokud je v čase 1 zjištěno riziko v důsledku nejhoršího předpo
kladu, lze předpokládat bezpečné použití ošetřeného dřeva podle podmínek tříd použití 2 a 3, je-li riziko pro
životní prostředí na konci životnosti považováno za přijatelné.

(9)

Komise rovněž konstatuje, že případy, kdy je zjištěno nepřijatelné riziko v čase 1, jsou v současné době před
mětem diskuse na úrovni Unie, jejímž cílem je vytvořit jednotný přístup. Vzhledem k výše uvedenému se Komise
domnívá, že dokud tento přístup nebude formálně přijat, měly by se závěry posouzení sporného přípravku ze
strany Dánska považovat za platné až do obnovení povolení přípravku.

(10)

S ohledem na tyto připomínky Komise sdílí závěry hodnocení provedeného Dánskem. Ostatní členské státy
schválily přípravek na základě vzájemného uznání, neboť se domnívají, že sporný přípravek splňuje kritéria
stanovená v čl. 5 odst. 1 směrnice 98/8/ES, pokud jde o životní prostředí. Komise je proto názoru, že žádost
Německa o omezení povolení nelze uvedenými argumenty odůvodnit.

(11)

Pokud jde o jeho aplikaci prostřednictvím automatizovaného namáčení, Komise se domnívá, že sporný přípravek
by měl podléhat ustanovením předchozího rozhodnutí Komise (2) týkajícím se ochrany zdraví profesionálních
uživatelů při použití výrobků obsahujících IPBC touto metodou aplikace. Sporný přípravek by tak měl být
povolen, pokud budou pokyny na označení omezovat použití na procesy plně automatizovaného namáčení.
Povolování přípravků by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12)

Nařízení (EU) č. 528/2012 se vztahuje na sporný přípravek v souladu s ustanoveními čl. 92 odst. 2 uvedeného
nařízení. Vzhledem k tomu, že právním základem pro toto rozhodnutí je čl. 36 odst. 3 uvedeného nařízení, mělo
by být toto rozhodnutí určeno všem členským státům na základě čl. 36 odst. 4 uvedeného nařízení.

(13)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Toto rozhodnutí se vztahuje na přípravky označené následujícím referenčním číslem žádosti referenčního členského
státu, jak je stanoveno v rejstříku pro biocidní přípravky:
2010/5411/6906/DK/AA/8325

Článek 2
Návrh Německa omezit povolení, které udělilo Dánsko dne 19. prosince 2011 přípravkům uvedeným v článku 1, se
zamítá.

Článek 3
Při použití pro automatizované namáčení zahrnují povolení biocidních přípravků označených referenčním číslem žádosti
uvedeným v článku 1 podmínku, že označení přípravků obsahuje následující text:
„Přípravek (uveďte název přípravku) smí být použit pouze v rámci procesů plně automatizovaného namáčení, pokud
jsou všechny fáze čištění a sušení mechanizované a nedochází k ruční manipulaci, včetně případu, kdy se ošetřované
předměty přepravují nádrží k odkapání/sušení a skladování (pokud nebyly již povrchově vysušeny před zahájením
skladování). Dřevěné výrobky, které mají být ošetřeny, musí být před zpracováním nebo během namáčení plně zajiš
těny (např. pomocí napínacích pásů nebo upínacího mechanismu) a nesmí být s nimi ručně manipulováno, dokud
ošetřené předměty na povrchu neoschnou.“
(1) Zpráva semináře o úniku látek (Arona, Itálie 13.–14. června 2005), dostupná na internetové stránce http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_
activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/doc/ESD/ESD_PT/PT_08/PT_8_Leaching_Workshop_2005.pdf/at_download/file.
(2) Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/402/EU ze dne 25. června 2014 o omezení povolení biocidních přípravků obsahujících IPBC ozná
meném Německem v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (Úř. věst. L 188, 27.6.2014, s. 85).
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Článek 4
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 29. října 2014.
Za Komisi
Janez POTOČNIK

člen Komise
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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 29. října 2014,
kterým se zamítá odmítnutí povolení biocidního přípravku oznámené Německem v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES
(oznámeno pod číslem C(2014) 7915)
(Text s významem pro EHP)

(2014/758/EU)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních
přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 36 odst. 3 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (2) obsahovala seznam účinných látek schválených na
úrovni Unie pro použití v biocidních přípravcích. Na seznam byla směrnicí Komise 2008/78/ES (3) přidána účinná
látka propikonazol, směrnicí Komise 2008/79/ES (4) účinná látka IPBC a směrnicí Komise 2008/86/ES (5) účinná
látka tebukonazol pro použití v přípravcích patřících k typu přípravku 8, konzervační přípravky pro dřevo, podle
definice v příloze V směrnice 98/8/ES. Na základě článku 86 nařízení (EU) č. 528/2012 jsou tedy tyto látky
schválenými účinnými látkami zařazenými do seznamu uvedeného v čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení.

(2)

Dne 2. dubna 2010 předložila společnost Arch Timber Protection Ltd. v souladu s článkem 8 směrnice 98/8/ES
žádost Spojenému království o schválení biocidního konzervačního přípravku pro dřevo obsahujícího propiko
nazol, IPBC a tebukonazol („sporný přípravek“). Spojené království dne 7. června 2012 povolilo sporný přípravek
výlučně pro průmyslové použití a dočasnou ochranu čerstvě řezaného/káceného dřeva a neupraveného dřeva
a zároveň uvedlo, že dřevo ošetřené tímto přípravkem lze používat v rámci tříd využití 2 a 3 podle popisu v Tech
nických poznámkách k pokynům k hodnocení přípravků (6). Přípravek se skládá ze dvou balení, která se
v průmyslových prostorách mísí a ředí podle toho, zda je přípravek – v závislosti na místních podmínkách – apli
kován máčením nebo v uzavřeném stříkacím tunelu. Deset členských států následně sporný přípravek povolilo
prostřednictvím vzájemného uznávání.

(3)

Dne 16. července 2012 předložila společnost Arch Timber Protection Ltd. (dále jen „žadatel“) Německu úplnou
žádost o vzájemné uznání povolení sporného přípravku uděleného Spojeným královstvím.

(4)

Dne 19. srpna 2013 oznámilo Německo Komisi, ostatním členským státům a žadateli svůj návrh na odmítnutí
povolení v souladu s čl. 4 odst. 4 směrnice 98/8/ES. Německo se domnívalo, že sporný přípravek nesplňuje poža
davky čl. 5 odst. 1 směrnice 98/8/ES týkající se životního prostředí.

(5)

Podle názoru Německa nebyla v povolení dostatečně zohledněna skutečnost, že přípravek je určen k dočasné
ochraně dřeva, a Spojené království neposoudilo přípravek vhodným způsobem, pokud jde o environmentální
rizika. V závěru posouzení provedeného Německem se konstatuje nepřijatelné riziko pro životní prostředí
k 30. dni po aplikaci přípravku (dále jen „doba 1“), což rovněž vyvolalo znepokojení ohledně možného použití
dřeva ošetřeného sporným přípravkem za podmínek tříd využití 2 a 3.

(1) Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123,
24.4.1998, s. 1).
(3) Směrnice Komise 2008/78/ES ze dne 25. července 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem
zařazení účinné látky propikonazol do přílohy I uvedené směrnice (Úř. věst. L 198, 26.7.2008, s. 44).
(4) Směrnice Komise 2008/79/ES ze dne 28. července 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem
zařazení účinné látky IPBC do přílohy I uvedené směrnice (Úř. věst. L 200, 29.7.2008, s. 12).
(5) Směrnice Komise 2008/86/ES ze dne 5. září 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení
účinné látky tebukonazol do přílohy I uvedené směrnice (Úř. věst. L 239, 6.9.2008, s. 9).
(6) K dispozici na internetové stránce http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg-product-evaluation_en.pdf
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(6)

Německo se rovněž domnívalo, že vzhledem ke skutečnosti, že poměr účinných látek a látek jiných než účinných
v pracovním roztoku přípravku je proměnlivý, přípravek nesplňuje definici biocidních přípravků v čl. 2 písm. a)
směrnice 98/8/ES a měl být schválen jako rámcové složení podle definice v čl. 2 písm. j) směrnice 98/8/ES.

(7)

Komise vyzvala ostatní členské státy a žadatele, aby do 90 dnů předložili písemné připomínky k oznámení
v souladu s čl. 27 odst. 1 směrnice 98/8/ES. Připomínky v této lhůtě předložilo Německo, Spojené království
a žadatel. Oznámení bylo rovněž projednáno dne 24. září 2013 na zasedání koordinační skupiny zřízené podle
článku 35 nařízení (EU) č. 528/2012.

(8)

Pokud jde o rizika pro životní prostředí, z těchto diskuzí a připomínek vyplývá, že vzhledem k neexistenci
dohodnutého modelu pro dočasnou ochranu dřeva vycházelo hodnocení provedené Spojeným královstvím z nejle
pších pokynů dostupných v dané době (1), jež čerpají z modelů pro ošetřené dřevo uváděné na trh za podmínek
tříd využití 2 a 3. Hodnocení rovněž vycházelo z nejhoršího možného předpokladu úplného uvolnění účinné
látky v době 1.

(9)

Z uvedeného rovněž vyplývá, že hodnocení, které Spojené království provedlo na základě těchto modelů, je
v souladu se současnými pokyny (2). Pokud je v důsledku nejhoršího možného předpokladu v době 1 zjištěno
riziko, lze předpokládat, že použití ošetřeného dřeva za podmínek tříd využití 2 a 3 je bezpečné, je-li riziko pro
životní prostředí považováno na konci životnosti dřeva za přijatelné.

(10)

Komise rovněž poznamenává, že případy, kdy je v době 1 zjištěno nepřijatelné riziko, jsou v současné době před
mětem diskuse na úrovni Unie, jejichž cílem je zavést harmonizovaný přístup. Vzhledem k výše uvedenému se
Komise domnívá, že do formálního přijetí takového přístupu by se závěry posouzení sporného přípravku
Spojeným královstvím měly do obnovení povolení přípravku považovat za platné.

(11)

Co se týče identity přípravku, z uvedených diskuzí a připomínek vyplývá, že sporný přípravek má ve formě, v níž
je dodáván průmyslovým uživatelům, specifické pevné koncentrace účinných látek a látek jiných než účinných.
Dle názoru Komise nelze skutečnost, že průmysloví uživatelé mohou z přípravku na pracovišti v závislosti na
daném postupu připravit různé roztoky, vykládat tak, že držitel povolení uvádí na trh skupinu různých biocidních
přípravků podle čl. 2 písm. j) směrnice 98/8/ES.

(12)

S ohledem na výše uvedené argumenty se Komise přiklání k závěrům hodnocení provedeného Spojeným králov
stvím a dalšími členskými státy, které schválily přípravek na základě vzájemného uznání, neboť se domnívá, že
sporný přípravek splňuje definici v čl. 2 písm. a) směrnice 98/8/ES a požadavky týkající se životního prostředí
stanovené čl. 5 odst. 1 uvedené směrnice. Komise je proto názoru, že žádost Německa o odmítnutí povolení nelze
uvedenými argumenty odůvodnit.

(13)

Z proběhlých diskuzí se jeví jako nezbytné, aby v povolení přípravku bylo výslovně uvedeno, že jeho použití je
určeno k dočasné ochraně dřeva, a aby se v rámci podmínek povolení zajistilo, že průmysloví uživatelé mají
k používání přípravku specifické instrukce zohledňující charakteristiky průmyslových lokalit, kde má být
přípravek použit.

14)

V souladu s čl. 92 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 se na sporné přípravky uvedené nařízení vztahuje. Vzhledem
k tomu, že právním základem pro toto rozhodnutí je čl. 36 odst. 3 uvedeného nařízení, mělo by být toto rozhod
nutí na základě čl. 36 odst. 4 uvedeného nařízení určeno všem členským státům.

(15)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

(1) Viz dokumenty OECD obsahující emisní scénáře pro konzervační přípravky pro dřevo: Část 1 – 4 (2003), k dispozici na internetové
stránce http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents
(2) Zpráva ze semináře věnovaného vyplavování látek do životního prostředí (Itálie, Arona, 13.–14. června 2005) je k dispozici na
internetové stránce http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/doc/ESD/ESD_PT/PT_08/PT_
8_Leaching_Workshop_2005.pdf/at_download/file
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PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Toto rozhodnutí se vztahuje na přípravky označené tímto referenčním číslem žádosti v referenčním členském státě podle
registru biocidních přípravků:
2010/2509/5687/UK/AA/6745
Článek 2
Návrh Německa odmítnout povolení, které dne 7. června 2012 udělilo Spojené království přípravkům uvedeným
v článku 1, se zamítá.
Článek 3
Zamýšlené použití popsané v povolení přípravku se mění takto:
„K výlučnému použití pro dočasnou ochranu dřeva proti dřevozbarvujícím houbám a povrchovým plísním na
čerstvě řezaném/káceném a neupraveném dřevu. Dřevo ošetřené tímto přípravkem může být použito pro účely tříd
využití 2 a 3 (tj. dřevo, které není ve styku s půdou, ať již je trvale vystaveno povětrnostním vlivům, nebo je před
těmito vlivy chráněno, avšak je často vystaveno vlhkosti).“
Článek 4
Na přípravky uvedené v článku 1 se vztahuje tato podmínka povolení:
„Držitel povolení musí jako podmínku povolení zajistit, aby měli uživatelé v místě aplikace k používání přípravku
podrobné pokyny zohledňující charakteristiky průmyslové lokality, v níž se má daný přípravek používat.“
Článek 5
Toto rozhodnutí je určeno všem členským státům.

V Bruselu dne 29. října 2014.
Za Komisi
Janez POTOČNIK

člen Komise
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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 29. října 2014,
kterým se mění příloha III rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o veterinární požadavky týkající se
trichinel ve vzoru veterinárního osvědčení pro dovoz určitých masných výrobků z domácích
prasat do Unie
(oznámeno pod číslem C(2014) 7921)
(Text s významem pro EHP)

(2014/759/EU)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci,
zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 9 odst. 4
uvedené směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Rozhodnutí Komise 2007/777/ES (2) stanoví mimo jiné vzory osvědčení pro dovoz některých masných výrobků
do Unie. Ukládá, že do Unie lze dovážet pouze zásilky masných výrobků, jež jsou v souladu s požadavky vzoro
vého veterinárního a hygienického osvědčení stanoveného v příloze III uvedeného rozhodnutí. Tento vzor osvěd
čení zahrnuje záruky ohledně trichinel.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 2075/2005 (3) stanoví pravidla pro odběr vzorků z jatečně upravených těl druhů vníma
vých k nákaze trichinelami za účelem určení statusu hospodářství s chovem domácích prasat.

(3)

Nařízení Komise (EU) č. 216/2014 (4), kterým se mění nařízení (ES) č. 2075/2005, uděluje výjimku z ustanovení
týkajících se vyšetření při porážce v případě hospodářství, která jsou úředně uznána jako hospodářství uplatňující
řízené podmínky ustájení. Nařízení (EU) č. 216/2014 dále stanoví, že hospodářství s chovem domácích prasat
mohou být uznána jako hospodářství uplatňující řízené podmínky ustájení pouze tehdy, pokud mimo jiné provo
zovatel potravinářského podniku přivádí do hospodářství nová zvířata, pouze pokud pocházejí z hospodářství též
úředně uznaných jako hospodářství uplatňující řízené podmínky ustájení.

(4)

Vzor veterinárního a hygienického osvědčení stanovený v příloze III rozhodnutí 2007/777/ES by měl být změněn
tak, aby zahrnoval požadavky na dovoz masných výrobků stanovené v nařízení (ES) č. 2075/2005, ve znění naří
zení (EU) č. 216/2014.

(5)

Rozhodnutí 2007/777/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Aby se zamezilo jakémukoli narušení dovozu zásilek masných výrobků z domácích prasat do Unie, mělo by být
během přechodného období a s výhradou určitých podmínek povoleno používání osvědčení vydaných v souladu
s rozhodnutím 2007/777/ES ve znění platném před zavedením změn podle tohoto rozhodnutí.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potra
viny a krmiva,

(1) Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
(2) Rozhodnutí Komise 2007/777/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení
pro dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě ze třetích zemí
a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/432/ES (Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 49).
(3) Nařízení Komise (ES) č. 2075/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase
(Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 60).
(4) Nařízení Komise (EU) č. 216/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 2075/2005, kterým se stanoví zvláštní před
pisy pro úřední kontroly trichinel v mase (Úř. věst. L 69, 8.3.2014, s. 85).
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Článek 1
Vzor veterinárního a hygienického osvědčení v příloze III rozhodnutí 2007/777/ES se mění takto:
1) bod II.2.3.1 se nahrazuje tímto:
„buď

(2)[II.2.3.1.

masné výrobky byly získány z masa domácích prasat, které bylo podrobeno buď vyše
tření na trichinózu s negativními výsledky, nebo bylo podrobeno ošetření chladem
v souladu s nařízením (ES) č. 2075/2005;]

nebo

(2)(6)[II.2.3.1.

masné výrobky byly získány z masa domácích prasat buď pocházejících z hospodářství
úředně uznaného jako hospodářství uplatňující řízené podmínky ustájení v souladu s člán
kem 8 nařízení (ES) č. 2075/2005, nebo neodstavených a starých méně než 5 týdnů;]“;

2) v oddíle Poznámky pro část II se za poznámku (5) doplňuje následující poznámka:
„(6) Pouze pro třetí země s údajem ‚K‘ ve sloupci ‚SG‘ části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010.“
Článek 2
Během přechodného období do 31. března 2015 mohou být do Unie nadále dováženy zásilky masných výrobků
opatřené příslušným osvědčením vydaným nejpozději dne 1. března 2015 v souladu se vzorem veterinárního a hygienic
kého osvědčení stanoveným v příloze III rozhodnutí 2007/777/ES ve znění platném před vstupem tohoto rozhodnutí
v platnost.
Článek 3
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 29. října 2014.
Za Komisi
Tonio BORG

člen Komise
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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 29. října 2014
o opatření přijatém Německem v souladu s článkem 7 směrnice Rady 89/686/EHS, kterým se
stahují z trhu oděvy na ochranu proti teplu „Hitzeschutzanzug FW Typ 3“ a zakazuje se jejich
uvádění na trh
(oznámeno pod číslem C(2014) 7977)
(2014/760/EU)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na směrnici Rady (89/686/EHS) ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států
týkajících se osobních ochranných prostředků (1), a zejména na článek 7 uvedené směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

V lednu 2014 oznámily německé orgány Komisi opatření týkající se stažení oděvu na ochranu proti teplu modelu
„Hitzeschutzanzug FW Typ 3“ vyráběného společností KONTEX Textile Hitze- und Isolierprodukte GmbH, Olga
strasse 46-48, 73614 Schorndorf (Německo) z trhu a zákazu jeho uvádění na trh. Výrobek byl opatřen ozna
čením CE podle směrnice 89/686/EHS o osobních ochranných prostředcích poté, co byl zkoušen a podroben
přezkoušení typu podle harmonizované normy EN 1486:2007 Ochranné oděvy pro hasiče – Požadavky a zkušební
metody pro reflexní oděvy pro speciální hašení ohně.

(2)

Ochranné oděvy pro hasiče jsou osobními ochrannými prostředky (OOP) klasifikovanými jako certifikační kate
gorie III. OOP tohoto druhu, který je navržen k ochraně proti smrtelnému nebezpečí nebo nebezpečí vážného
a nevratného poškození zdraví, o jehož přímých účincích výrobce předpokládá, že je uživatelé nebudou schopni
včas rozpoznat, podléhá ES přezkoušení typu a ES kontrole zajištění jakosti provedeným oznámeným subjektem
pověřeným výrobcem.

(3)

Audit, který provedl Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA – Institut pro
bezpečnost a ochranu zdraví při práci německého povinného fondu úrazového pojištění) v Sankt Augustinu (referenční
č. zkoušky 2013 22805, 7. srpna 2013), ukázal, že hodnoty pro přestup tepla (sálavé teplo) podle oddílu 6.2
a přestup tepla (konvekční teplo) podle oddílu 6.3 výše uvedené harmonizované normy nejsou splněny. Proto
nebyly splněny tyto základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost stanovené v příloze II směrnice
89/686/EHS:
— 3.6.1 Použité materiály OOP a ostatní součásti,
— 3.6.2 Kompletní a k použití připravené OOP.

(4)

U tohoto oděvu na ochranu proti teplu tudíž existuje riziko přestupu tepla během hašení, a hasiči jsou tak vysta
veni život ohrožujícím popáleninám nebo nebezpečí uhoření.

(5)

Jelikož nejsou splněny příslušné základní požadavky týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti a nebyl předložen
platný certifikát ES přezkoušení typu, nelze podle názoru německých úřadů tento oděv na ochranu proti teplu
uvádět na trh. Oděv na ochranu proti teplu nesplňuje požadavky německého nařízení o uvádění osobních ochran
ných prostředků na trh (8. nařízení k zákonu o bezpečnosti výrobků – 8. ProdSV) a jeho používání ohrožuje
bezpečnost, zdraví a životy hasičů a dalších osob.

(6)

Komise napsala výrobci a vyzvala jej, aby k opatřením, která přijaly německé orgány, sdělil své připomínky.
K dnešnímu dni neobdržela žádnou odpověď.

(7)

S ohledem na dostupnou dokumentaci zastává Komise názor, že oděv na ochranu proti teplu Hitzeschutzanzug
FW Typ 3 nesplnil ustanovení bodů 6.2 a 6.3 harmonizované normy EN 1486:2007 týkající se základních poža
davků na ochranu zdraví a na bezpečnost 3.6.1 Použité materiály OOP a ostatní součásti a 3.6.2 Kompletní a k použití
připravené OOP stanovených v příloze II směrnice 89/686/EHS,

(1) Úř. věst. L 399, 30.12.1989, s. 18.
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PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Opatření přijaté německými orgány, jehož předmětem je stažení oděvů na ochranu proti teplu Hitzeschutzanzug FW
Typ 3 vyráběných společností KONTEX Textile Hitze- und Isolierprodukte GmbH z trhu a zákaz jejich uvádění na trh, je
oprávněné.
Článek 2
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 29. října 2014.
Za Komisi
Ferdinando NELLI FEROCI

člen Komise
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DOPORUČENÍ
DOPORUČENÍ KOMISE
ze dne 29. října 2014
o uplatňování pravidel vnitřního trhu s energií mezi členskými státy EU a smluvními stranami
Energetického společenství
(2014/761/EU)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská unie je smluvní stranou Energetického společenství, jehož cílem je vytvořit jednotný právní prostor pro
trhy s energií v Evropě.

(2)

Smluvní strany (1) Energetického společenství si kladou za cíl začlenit své trhy s energií do vnitřního trhu EU
s energií tak, že přizpůsobí právní předpisy EU pro vnitřní trh s plynem a elektřinou a transponují je do svých
vnitrostátních právních předpisů.

(3)

Klíčové zásady právních předpisů EU pro vnitřní trh s plynem a elektřinou jsou stanoveny ve směrnici
Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh
s elektřinou (2), ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných
pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem (3), v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ze
dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou (4) a v nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu k plynáren
ským přepravním soustavám (5), jež jsou v členských státech použitelné od dne 3. března 2011. Významná
pravidla práva EU pro vnitřní trh s plynem a elektřinou jsou rovněž stanovena v právně závazných kodexech sítě
a rámcových pokynech, jež byly přijaty na základě výše uvedených právních předpisů a na nichž se zčásti ještě
pracuje.

(4)

Smluvní strany Energetického společenství jsou povinny výše uvedené směrnice a nařízení provést ke dni 1. ledna
2015 (6) a až na několik výjimek používat od stejného data prováděcí opatření. Kodexy sítě i rámcové pokyny
jsou také postupně začleňovány do právního řádu Energetického společenství.

(5)

Je stanoveno, že smluvní strany mají provádět další právní předpisy EU pro vnitřní trh s plynem a elektřinou, ze
jména směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/89/ES ze dne 18. ledna 2006 o opatřeních pro zabezpečení
dodávek elektřiny a investic do infrastruktury (7), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze
dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady
2004/67/ES (8) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se

(1) Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Moldavská republika, Republika Černá Hora, Repub
lika Srbsko, Ukrajina a Prozatímní správní mise Organizace spojených národů v Kosovu podle rezoluce Rady bezpečnosti Organizace
spojených národů č. 1244.
(2) Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 55.
(3) Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 94.
(4) Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 15.
(5) Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 36.
(6) S některými výjimkami, jak je stanoveno v acquis Energetického společenství. Podrobněji viz http://www.energy-community.org/portal/
page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Legal/EU_Legislation/Consolidated_acts#GAS.
(7) Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 22.
(8) Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 1.
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stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění
nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 (1).

(6)

Zeměpisná působnost právních předpisů EU pro vnitřní trh s plynem a elektřinou zahrnuje celé území EU.

(7)

Energetické společenství přijalo dne 23. září 2014 výklad Rady ministrů podle článku 94 Smlouvy o Energetickém
společenství s cílem zacházet v právních aktech Energetického společenství, které transponují právní předpisy
Evropské unie, s energetickými toky, dovozem a vývozem energie, jakož i obchodními a vyrovnávacími transak
cemi, kapacitami sítě a propojovacími vedeními mezi smluvními stranami a členskými státy EU stejným
způsobem jako s příslušnými toky, dovozem, vývozem, transakcemi, kapacitami a infrastrukturou mezi smluv
ními stranami v rámci práva Energetického společenství.

(8)

Jednotné zacházení s přeshraničními toky, přeshraničními transakcemi a přeshraniční infrastrukturou (propojova
cími vedeními) mezi všemi stranami Smlouvy o Energetickém společenství je významným prvkem jednotného
právního prostoru pro obchod se zemním plynem a elektřinou a je nezbytným prvkem pro dosažení cílů Energe
tického společenství. Spolupráce mezi regulačním výborem Energetického společenství a Agenturou pro spolu
práci energetických regulačních orgánů, pokud jde o její rozhodnutí, je navíc nezbytná, aby se usnadnila integrace
smluvních stran do vnitřního trhu EU s energií,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1. Členské státy, včetně regulačních orgánů, které musí určit podle právních předpisů pro vnitřní trh s plynem a elek
třinou, Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů a hospodářské subjekty se vyzývají, aby spolupra
covaly s vnitrostátními orgány a hospodářskými subjekty smluvních stran Energetického společenství při uplatňování
právních předpisů EU pro vnitřní trh s plynem a elektřinou mezi smluvními stranami a členskými státy EU.

2. Členské státy, včetně regulačních orgánů, které musí určit podle předpisů pro vnitřní trh s plynem a elektřinou, Agen
tura pro spolupráci energetických regulačních orgánů a hospodářské subjekty se vyzývají, aby při provádění předpisů
EU pro vnitřní trh s plynem a elektřinou jakýkoli odkaz na
a) energetické toky, dovoz a vývoz, jakož i obchodní a vyrovnávací transakce;
b) kapacitu sítě;
c) stávající nebo novou infrastrukturu v oblasti plynu a elektřiny, jež
překračují hranice, zóny, vstupní-výstupní oblasti nebo regulační oblasti mezi členskými státy, uplatňovaly na toky,
dovoz, vývoz, transakce, kapacity a infrastrukturu překračující hranice mezi smluvními stranami a členskými
státy EU.

3. Odkazy v právních předpisech EU pro vnitřní trh s plynem a elektřinou na spolupráci a společné činnosti mezi
vnitrostátními institucemi, orgány a hospodářskými subjekty by měly být chápány tak, že zahrnují spolupráci
a společné činnosti mezi vnitrostátními institucemi, orgány a hospodářskými subjekty členských států a smluvních
stran.

4. V případech, kdy právní akty EU pro vnitřní trh s plynem a elektřinou odkazují na „dopady“ na jeden nebo více člen
ských států, měl by být tento odkaz chápán rovněž jako dopad na smluvní strany nebo na smluvní stranu a členský
stát.

5. Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů se vyzývá, aby v případech, kdy má pravomoc přijímat
rozhodnutí podle právních předpisů EU pro vnitřní trh s plynem a elektřinou, spolupracovala s regulačním výborem
Energetického společenství, pokud je tento výbor příslušný podle acquis Energetického společenství, s cílem umožnit
přijímání soudržných aktů obou těchto orgánů.
(1) Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 39.
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6. Toto doporučení je určeno členským státům, Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů a hospodář
ským subjektům a regulačnímu výboru Energetického společenství.

V Bruselu dne 29. října 2014.
Za Komisi
Günther OETTINGER

místopředseda Komise
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