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I
(Legislativní akty)

SMĚRNICE
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/719
ze dne 29. dubna 2015,
kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci
Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz
a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91 této smlouvy,
s ohledem na návrh Evropské komise,
po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),
po konzultaci s Výborem regionů,
v souladu s řádným legislativním postupem (2),
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Měla by být zdůrazněna potřeba snížit emise skleníkových plynů, a zejména oxidu uhličitého (CO2), zvýšit
bezpečnost silničního provozu, přizpůsobit příslušné právní předpisy technologickému vývoji a měnícím se
potřebám trhu a usnadnit operace intermodální přepravy a současně by mělo být zajištěno, aby nedocházelo
k narušování hospodářské soutěže a aby byla chráněna silniční infrastruktura.

(2)

Technologický vývoj umožňuje montáž zatahovacích nebo skládacích aerodynamických zařízení na zadní části
vozidla. Důsledkem této montáže by však bylo překročení maximální délky vozidla přípustné podle směrnice
Rady 96/53/ES (3). Je tedy zapotřebí stanovit u maximální délky vozidla výjimku. Cílem této směrnice je umožnit,
aby taková zařízení mohla být nainstalována neprodleně poté, co dojde k provedení nebo uplatnění nezbytných
změn technických požadavků pro schválení typu těchto aerodynamických zařízení, a poté, co budou Komisí
přijaty prováděcí akty stanovující provozní pravidla pro používání takových zařízení.

(3)

Zlepšená aerodynamika kabiny motorových vozidel by rovněž umožnila výrazně zvýšit energetickou účinnost
vozidel, a to případně ve spojení se zatahovacími nebo skládacími aerodynamickými zařízeními namontovanými

(1) Úř. věst. C 327, 12.11.2013, s. 133.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2014 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Rady v prvním čtení ze dne
16. října 2014 (Úř. věst. C 40, 5.2.2015, s. 1) Postoj Evropského parlamentu ze dne 10. března 2015 (dosud nezveřejněný v Úředním
věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 20. dubna 2015.
3
( ) Směrnice Rady 96/53/ES ze dne 25. července 1996, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví
maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz
(Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 59).
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na zadní části vozidla. Toto zlepšení není však v rámci stávající maximální délky vozidla podle směrnice
96/53/ES možné, aniž by se snížila nosnost vozidla a aniž by byla ohrožena ekonomická rovnováha odvětví
silniční dopravy. Také z tohoto důvodu je zapotřebí stanovit u maximální délky vozidla výjimku. Tato výjimka by
však neměla být použita ke zvýšení nosnosti vozidla.
(4)

Podle rámce stanoveného ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (1) by aerodynamická zařízení
o délce přesahující 500 mm a motorová vozidla vybavená kabinami, které zlepšují jejich aerodynamické
vlastnosti, v případě, že tato vozidla přesahují mezní hodnoty stanovené ve směrnici 96/53/ES, měla před
uvedením na trh projít schválením typu.

(5)

Umožnění nového profilu kabiny u vozidel by přispělo k vyšší bezpečnosti silničního provozu omezením
rozsahu mrtvých úhlů ve výhledu řidiče, zejména v oblasti čelního skla, a mělo by napomoci k záchraně životů
mnoha zranitelných účastníků silničního provozu, jako jsou chodci nebo cyklisté. Nový profil kabiny vozidla by
mohl rovněž zahrnovat konstrukční prvky pro pohlcování energie v případě kolize. Případné zvětšení prostoru
kabiny by kromě toho mělo zvýšit bezpečnost a pohodlí řidiče. Po vypracování zdokonalených bezpečnostních
požadavků pro delší kabiny lze uvažovat o tom, zda je vhodné je uplatnit i na vozidla, na která se nevztahuje
prodloužení délky.

(6)

Alternativní hnací ústrojí, zahrnující rovněž hybridní hnací ústrojí, jsou ústrojí, jež pro mechanický pohon čerpají
energii z paliva, které je možno spotřebovat, nebo z baterie či jiného zařízení pro akumulaci elektrické nebo
mechanické energie. Jejich použití pro těžká nákladní vozidla nebo pro autobusy může vést ke zvýšení
hmotnosti, avšak také snižuje znečištění. Toto zvýšení hmotnosti by nemělo být započítáno na úkor skutečného
zatížení vozidla, neboť tím by bylo odvětví silniční dopravy z ekonomického hlediska penalizováno. Toto zvýšení
hmotnosti by však nemělo ani znamenat zvýšení nosnosti vozidla.

(7)

Na budoucí vozidla na alternativní paliva (s hnacími ústrojími těžšími než v případě vozidel na konvenční paliva)
by se rovněž měla vztahovat dodatečná povolená hmotnost. Tato alternativní paliva mohou být zahrnuta do
seznamu alternativních paliv podle této směrnice, pokud jejich využití dodatečnou povolenou hmotnost vyžaduje.

(8)

Tato směrnice stanoví výjimky z maximálních přípustných hmotností a rozměrů vozidel nebo souprav vozidel,
stanovených ve směrnici 96/53/ES. Členské státy by však měly mít možnost z důvodů souvisejících s bezpečností
silničního provozu nebo s povahou infrastruktury omezit provoz některých vozidel v konkrétních částech svých
silničních sítí.

(9)

Pokud jde o kontejnerovou přepravu, jsou stále více využívány kontejnery o délce 45 stop. Takovéto kontejnery
jsou přepravovány za využití všech druhů dopravy. Složky intermodální přepravy po pozemních komunikacích
jsou však v současnosti proveditelné pouze tehdy, pokud členské státy i přepravci dodržují komplikované
administrativní postupy, nebo pokud tyto kontejnery mají patentované zkosené rohy, jejichž cena je neúměrně
vysoká. Prodloužením povolené délky vozidel přepravujících tyto kontejnery o 15 cm by mohly být uvedené
administrativní postupy pro přepravce zrušeny a operace intermodální přepravy by mohly být usnadněny, aniž by
došlo k ohrožení nebo negativním dopadům na infrastrukturu nebo ostatní účastníky silničního provozu.
Definicí operace intermodální přepravy v této směrnici není dotčena práce na revizi směrnice Rady
92/106/EHS (2).

(10)

S cílem dále podpořit operace intermodální přepravy a zohlednit hmotnost prázdných kontejnerů či výměnných
nástaveb o délce až 45 stop by měl být povolen provoz třínápravových motorových vozidel s dvounápravovým
nebo třínápravovým návěsem s celkovou povolenou hmotností až 44 tun. Pro operace intermodální přepravy by
měla být povolena dvounápravová motorová vozidla s třínápravovým návěsem přepravující kontejnery nebo
výměnné nástavby o délce až 45 stop, a to s celkovou povolenou hmotností až 42 tun.

(11)

Od přijetí směrnice 96/53/ES se výrazným způsobem zvýšila průměrná hmotnost osob cestujících autobusy
a jejich zavazadel. To vedlo vzhledem k omezením hmotnosti stanoveným uvedenou směrnicí k postupnému
snižování počtu přepravovaných cestujících. Hmotnost vozidel rovněž navýšilo přepravované vybavení nezbytné
pro splnění stávajících technických požadavků, například norem Euro VI. Jelikož je třeba upřednostnit
hromadnou dopravu před dopravou individuální v zájmu vyšší energetické účinnosti, je nutné vrátit se
k předchozímu počtu cestujících na autobus a současně s tím zohlednit zvýšení hmotnosti cestujících

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel
a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová
směrnice) (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1).
(2) Směrnice Rady 92/106/EHS ze dne 7. prosince 1992 o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží
mezi členskými státy (Úř. věst. L 368, 17.12.1992, s. 38).
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a hmotnosti jejich zavazadel. Tohoto cíle lze dosáhnout zvýšením povolené hmotnosti dvounápravových
autobusů, avšak v mezích zajišťujících, že nedojde k poškozování silniční infrastruktury rychlejším opotřebením.

(12)

Porušení předpisů týkajících se přetížení vozidel musí členské státy řešit přiměřeně, aby nedocházelo k narušení
hospodářské soutěže a byla zajištěna bezpečnost silničního provozu.

(13)

K zajištění nenarušené hospodářské soutěže mezi podnikateli v silniční dopravě a účinnějšího odhalování
porušení předpisů by členské státy měly do 27. května 2021 přijmout zvláštní opatření pro identifikaci vozidel
nebo souprav vozidel v provozu, v jejichž případě pravděpodobně došlo k překročení příslušných omezení
hmotnosti, a u nichž by tudíž měla být provedena kontrola. Tuto identifikaci lze provádět pomocí váhových
mechanismů zabudovaných do silniční infrastruktury nebo pomocí palubních senzorů umístěných ve vozidlech,
které zasílají dálkově údaje příslušným orgánům. Tyto palubní údaje by měl mít k dispozici také řidič. Každý
členský stát by měl každoročně provést odpovídající počet kontrol hmotnosti vozidel. Počet těchto kontrol by
měl být přiměřený celkovému počtu vozidel, která jsou v dotčeném členském státě každoročně kontrolována.

(14)

K zajištění dodržování této směrnice by měly členské státy stanovit sankce za porušení této směrnice a zajistit
jejich uplatňování. Tyto sankce by měly být účinné, nediskriminační, přiměřené a odrazující.

(15)

Je důležité, aby si příslušné orgány členských států vyměňovaly informace s cílem zefektivnit kontroly hmotnosti
vozidel nebo souprav vozidel na mezinárodní úrovni a zjednodušit hladký průběh těchto kontrol. Pro výměnu
těchto informací by mělo sloužit kontaktní místo určené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1071/2009 (1).

(16)

Evropský parlament a Rada by měly být pravidelně informovány o kontrolách silničního provozu prováděných
příslušnými orgány členských států. Předávání těchto informací členskými státy umožní Komisi zajistit
dodržování této směrnice ze strany přepravců a stanovit, zda je nutno vypracovat další donucovací opatření, či
nikoli.

(17)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení této směrnice by měly být Komisi svěřeny prováděcí
pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 182/2011 (2).

(18)

Komise by neměla přijímat prováděcí akty týkající se provozních požadavků na používání aerodynamických
zařízení nebo podrobných specifikací pro palubní zařízení pro zjišťování hmotnosti, nevydá-li výbor zřízený
podle této směrnice k návrhu prováděcího aktu předloženému Komisí žádné stanovisko.

(19)

Za účelem aktualizace seznamu alternativních paliv uvedeného v této směrnici s ohledem na nejnovější techno
logický vývoj by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy
o fungování EU. Je obzvláště důležité, aby Komise před přijetím aktů v přenesené pravomoci vedla v rámci
přípravné činnosti odpovídající konzultace, a to i s odborníky z členských států. Při přípravě a vypracovávání
aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas
a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(20)

Jelikož cílů této směrnice nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich z důvodu jejího rozsahu
a účinků může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity
stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném
článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

(21)

Směrnice 96/53/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se
závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (Úř. věst. L 300, 14.11.2009,
s. 51).
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu,
jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
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PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1
Směrnice 96/53/ES se mění takto:
1) V čl. 1 odst. 1 se písm. a) nahrazuje tímto:
„a) rozměry motorových vozidel kategorií M2 a M3 a jejich přípojných vozidel kategorie O a rozměry motorových
vozidel kategorií N2 a N3 a jejich přípojných vozidel kategorií O3 a O4 podle přílohy II směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2007/46/ES (*).
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro
schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných
technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1).“;
2) Článek 2 se mění takto:
a) v prvním pododstavci se doplňují nové definice, které znějí:
„— ‚alternativními palivy‘ rozumí paliva nebo zdroje energie, které slouží alespoň zčásti jako náhrada zdrojů
fosilní ropy v dodávkách energie pro dopravu a které mají potenciál přispět k její dekarbonizaci a zvýšit
environmentální výkonnost odvětví dopravy. Patří mezi ně:
a) elektřina spotřebovávaná ve všech typech elektrických vozidel,
b) vodík,
c) zemní plyn, včetně biomethanu, v plynné formě (stlačený zemní plyn – CNG) a ve zkapalněné formě
(zkapalněný zemní plyn – LNG),
d) zkapalněný ropný plyn (LPG),
e) mechanická energie ze zásobníku/zdroje ve vozidle, včetně tepelné energie z odpadu,
— ‚vozidlem na alternativní paliva‘ rozumí motorové vozidlo, které je úplně nebo zčásti poháněné alternativním
palivem a jež bylo schváleno podle rámce stanoveného ve směrnici 2007/46/ES,
— ‚operací intermodální přepravy‘ rozumí:
a) operace kombinované přepravy ve smyslu článku 1 směrnice Rady 92/106/EHS (*), která se používá
k přepravě jednoho nebo více kontejnerů nebo výměnných nástaveb o maximální celkové délce
až 45 stop, nebo
b) přepravní operace, která se používá k přepravě jednoho nebo více kontejnerů nebo výměnných nástaveb
o maximální celkové délce až 45 stop, využívající lodní dopravy, pokud je délka počátečního nebo
závěrečného úseku po silnici na území Unie nejvýše 150 km. K dosažení nejbližšího dopravního
terminálu vhodného pro zamýšlenou službu může být výše uvedená vzdálenost 150 km překročena
v případě:
i) vozidel, která jsou v souladu s bodem 2.2.2 písm. a) nebo b) přílohy I, nebo
ii) vozidel, která jsou v souladu s bodem 2.2.2 písm. c) nebo d) přílohy I, pokud jsou takové vzdálenosti
v příslušném členském státě povoleny.
V případě operací intermodální přepravy se může nejbližší vhodný dopravní terminál poskytující službu
nacházet v jiném členském státě, než je členský stát, ve kterém byla zásilka naložena nebo vyložena,
— ‚nakládajícím subjektem‘ rozumí právní subjekt nebo fyzická či právnická osoba uvedená v náložném listu
nebo rovnocenném přepravním dokladu (například průběžném náložném listu) jako nakládající subjekt nebo
osoba, která uzavřela smlouvu o přepravě s přepravní společností, nebo jejímž jménem byla smlouva
o přepravě s přepravní společností uzavřena.
(*) Směrnice Rady 92/106/EHS ze dne 7. prosince 1992 o zavedení společných pravidel pro určité druhy
kombinované přepravy zboží mezi členskými státy (Úř. věst. L 368, 17.12.1992, s. 38).“;
b) v druhém pododstavci se slova „směrnice 70/156/EHS“ nahrazují slovy:
„směrnice 2007/46/ES“.
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3) Článek 4 se mění takto:
a) v odstavci 4 se třetí a čtvrtý pododstavec zrušují;
b) odstavec 6 se zrušuje.
4) Článek 5 se nahrazuje tímto:
„Článek 5
Návěsové soupravy uvedené do provozu před 1. lednem 1991, které nevyhovují specifikacím obsaženým
v bodech 1.6 a 4.4 přílohy I, se pro účely článku 3 považují za vyhovující těmto specifikacím, pokud nepřesahují
celkovou délku 15,50 m.“
5) Články 8, 8a a 9 se zrušují.
6) Vkládají se nové články, které znějí:
„Článek 8b
1.
V zájmu zvýšení energetické účinnosti mohou vozidla nebo soupravy vozidel vybavené aerodynamickými
zařízeními, které splňují požadavky stanovené v odstavcích 2 a 3 a jsou v souladu s ustanoveními směrnice
2007/46/ES, přesahovat maximální délky uvedené v bodě 1.1 přílohy I této směrnice, aby bylo možné doplňovat
takováto zařízení na zadní části vozidel nebo souprav vozidel. Vozidla nebo soupravy vozidel vybavené těmito
zařízeními musí být v souladu s bodem 1.5 přílohy I této směrnice a v důsledku překročení maximální délky nesmí
dojít ke zvýšení nákladové délky těchto vozidel nebo souprav vozidel.
2.
Aerodynamická zařízení uvedená v odstavci 1, která přesahují délku 500 mm, musí být před svým uvedením
na trh schválena v souladu s předpisy o schválení typu podle rámce stanoveného ve směrnici 2007/46/ES.
Do 27. května 2017 Komise posoudí nutnost přijetí či změny jakýchkoli technických požadavků na schválení typu
aerodynamických zařízení stanovených podle uvedeného rámce a zohlední přitom nutnost zajistit bezpečnost
silničního provozu a bezpečnost operací intermodální přepravy, a zejména:
a) bezpečné upevnění zařízení takovým způsobem, aby se snížilo riziko jejich postupného uvolnění v průběhu času,
a to i v rámci operací intermodální přepravy;
b) bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu, zejména zranitelných účastníků silničního provozu, tím, že se
zajistí mimo jiné viditelnost obrysového značení při upevnění aerodynamických zařízení, přizpůsobí se požadavky
na nepřímou viditelnost a nebude ohrožena ochrana proti podjetí zezadu v případě kolize se zadní částí vozidla
nebo soupravy vozidel.
Za tímto účelem Komise předloží podle potřeby legislativní návrh na změnu příslušných předpisů o schválení typu
podle rámce stanoveného ve směrnici 2007/46/ES.
3.

Aerodynamická zařízení uvedená v odstavci 1 musí splňovat tyto provozní požadavky:

a) za okolností, kdy je ohrožena bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu nebo řidiče, řidič tato zařízení
složí, stáhne nebo odstraní;
b) při jejich používání v rámci městské a meziměstské silniční infrastruktury se zohlední zvláštní charakteristika
oblastí, v nichž je nejvyšší povolená rychlost 50 km/h nebo nižší a v nichž je vyšší pravděpodobnost přítomnosti
zranitelných účastníků silničního provozu; a
c) použití těchto zařízení musí být v souladu s operacemi intermodální přepravy a zejména, nesmějí tato zařízení ve
složeném/staženém stavu přesahovat maximální povolenou délku o více než 20 cm.
4.
Komise přijme prováděcí akty stanovující podrobná ustanovení, která zajistí jednotné podmínky k provedení
odstavce 3. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 10i odst. 2.
5.
Odstavec 1 se použije ode dne provedení, nebo podle okolností ode dne použití nezbytných změn nástrojů
uvedených v odstavci 2, a po přijetí prováděcích aktů podle odstavce 4.

L 115/6

CS

Úřední věstník Evropské unie

6.5.2015

Článek 9a
1.
V zájmu zvýšení energetické účinnosti, zejména ve vztahu k aerodynamickým vlastnostem kabin, jakož
i zvýšení bezpečnosti silničního provozu, mohou vozidla nebo soupravy vozidel, které splňují požadavky stanovené
v odstavci 2 a které jsou v souladu se směrnicí 2007/46/ES, přesahovat maximální délky stanovené v bodě 1.1
přílohy I této směrnice, pokud jejich kabiny vykazují zlepšené aerodynamické vlastnosti, vyšší energetickou účinnost
a úroveň bezpečnosti. Vozidla nebo soupravy vozidel vybavené takovými kabinami musí být v souladu s bodem 1.5
přílohy I této směrnice a v důsledku překročení maximální délky nesmí dojít ke zvýšení nosnosti těchto vozidel.
2.
Vozidla uvedená v odstavci 1 musí být před svým uvedením na trh schválena v souladu s předpisy o schválení
typu podle rámce stanoveného ve směrnici 2007/46/ES. Do 27. května 2017 Komise posoudí nutnost vypracování
technických požadavků na schválení typu vozidel vybavených takovými kabinami, jak je stanoveno v uvedeném
rámci, přičemž zohlední:
a) zlepšené aerodynamické vlastnosti vozidel nebo souprav vozidel;
b) zranitelné účastníky silničního provozu a zlepšení jejich viditelnosti pro řidiče, zejména omezením rozsahu
mrtvých úhlů ve výhledu řidiče;
c) snížení rozsahu škody nebo zranění způsobených ostatním účastníkům silničního provozu v případě kolize;
d) bezpečnost a pohodlí řidičů.
Za tímto účelem Komise předloží podle potřeby legislativní návrh na změnu příslušných předpisů o schválení typu
podle rámce stanoveného ve směrnici 2007/46/ES.
3.
Odstavec 1 se použije tři roky ode dne provedení, nebo podle okolností ode dne použití nezbytných změn
nástrojů uvedených v odstavci 2.“
7) Článek 10a se zrušuje.
8) Vkládají se nové články, které znějí:
„Článek 10b
Maximálními přípustnými hmotnostmi vozidel na alternativní paliva jsou hmotnosti uvedené v bodech 2.3.1, 2.3.2
a 2.4 přílohy I.
Vozidla na alternativní paliva musí splňovat též mezní hodnoty pro maximální přípustné zatížení nápravy uvedené
v bodě 3 přílohy I.
Dodatečná hmotnost vyžadovaná pro vozidla na alternativní paliva se určí na základě dokumentace poskytnuté
výrobcem při schvalování daného vozidla. Dodatečná hmotnost se uvede v úředním důkazu požadovaném podle
článku 6.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10h, pokud jde o aktualizaci,
pro účely této směrnice, seznamu alternativních paliv uvedeného v článku 2, která vyžadují dodatečnou hmotnost. Je
zvláště důležité, aby Komise postupovala obvyklým způsobem a před přijetím těchto aktů v přenesené pravomoci
vedla konzultace s odborníky, včetně odborníků z členských států.
Článek 10c
Maximální délka stanovená v bodě 1.1 přílohy I, případně s výhradou čl. 9a odst. 1, a maximální vzdálenost
stanovená v bodě 1.6 přílohy I může být překročena o 15 cm u vozidel nebo souprav vozidel, které se používají
k přepravě kontejnerů nebo výměnných nástaveb o délce 45 stop, prázdných nebo naložených, pokud je silniční
přeprava daného kontejneru nebo dané výměnné nástavby prováděna jako součást operace intermodální přepravy.
Článek 10d
1.
Do 27. května 2021 přijmou členské státy zvláštní opatření pro identifikaci vozidel nebo souprav vozidel
v provozu, které pravděpodobně překročily maximální přípustnou hmotnost, a u nichž by proto měly příslušné
orgány provést kontrolu s cílem zajistit soulad s požadavky této směrnice. Tato opatření mohou být prováděna
pomocí automatických systémů zřízených v silniční infrastruktuře nebo pomocí palubního zařízení pro zjišťování
hmotnosti instalovaného ve vozidlech v souladu s odstavcem 4.
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Členský stát nesmí požadovat instalaci palubního zařízení pro zjišťování hmotnosti ve vozidlech nebo soupravách
vozidel, které jsou registrovány v jiném členském státě.
Aniž je dotčeno unijní nebo vnitrostátní právo, musí být automatické systémy v případě, že se používají při
zjišťování porušení této směrnice a ukládání sankcí, certifikovány. Používají-li se automatické systémy pouze pro
účely identifikace, certifikace u nich není nutná.
2.
Každý členský stát provede v každém kalendářním roce odpovídající počet kontrol hmotnosti vozidel nebo
souprav vozidel v provozu, který je přiměřený celkovému počtu vozidel každoročně kontrolovaných na jeho území.
3.
Členské státy zajistí, aby si příslušné orgány vyměňovaly informace o porušení předpisů a sankcích souvisejících
s tímto článkem, v souladu s článkem 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 (1)*.
4.
Palubní zařízení pro zjišťování hmotnosti vozidla uvedené v odstavci 1 musí být přesné a spolehlivé, plně
interoperabilní a kompatibilní se všemi typy vozidel.
5.
Do 27. května 2016 Komise přijme prováděcí akty, jimiž se stanoví podrobná ustanovení zajišťující jednotné
podmínky k provedení předpisů o interoperabilitě a kompatibilitě uvedených v odstavci 4.
K zajištění interoperability musí tato podrobná ustanovení umožnit, aby údaje o hmotnosti byly z jedoucího vozidla
v kterémkoliv okamžiku sdělovány příslušným orgánům a řidiči tohoto vozidla. Komunikace bude prováděna pomocí
rozhraní definovaného v normách CEN DSRC EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 a ISO 14906. Kromě
toho tato komunikace zajistí, aby příslušné orgány členských států mohly stejným způsobem sdělovat informace
a vyměňovat si je s vozidly a soupravami vozidel registrovanými v kterémkoli členském státě a používajícími palubní
zařízení pro zjišťování hmotnosti.
Pro zajištění kompatibility se všemi typy vozidel musí palubní systémy motorových vozidel umožňovat příjem
a zpracování veškerých údajů z jakéhokoli typu přípojného vozidla a návěsu připojeného k motorovému vozidlu.
Tyto prováděcí akty se přijmou přezkumným postupem podle čl. 10i odst. 2.
Článek 10e
Členské státy stanoví sankce za porušení této směrnice a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování.
Tyto sankce musí být účinné, nediskriminační, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí takto stanovené sankce
Komisi.
Článek 10f
1.

Pokud jde o přepravu kontejnerů a výměnných nástaveb, členské státy stanoví pravidla požadující, aby:

a) nakládající subjekt předložil přepravci, kterému svěřuje přepravu kontejneru nebo výměnné nástavby, prohlášení
uvádějící hmotnost přepravovaného kontejneru nebo výměnné nástavby a
b) přepravce zajistil přístup k veškeré relevantní dokumentaci poskytnuté nakládajícím subjektem.
2.
Členské státy stanoví pravidla týkající se odpovědnosti nakládajícího subjektu a případně i přepravce
v případech, kdy informace uvedené v odstavci 1 chybí nebo jsou nesprávné a vozidlo nebo souprava vozidel jsou
přetížené.
Článek 10 g
Každé dva roky a nejpozději 30. září roku následujícího po konci příslušného dvouletého období zašlou členské státy
Komisi nezbytné informace o:
a) počtu kontrol provedených v předchozích dvou kalendářních rocích a
b) počtu zjištěných přetížených vozidel nebo souprav vozidel.
Tyto informace mohou být součástí informací předkládaných podle článku 17 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 561/2006 (2)*.
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Komise vypracuje analýzu informací obdržených podle tohoto článku a zahrne ji do zprávy, která má být podle
nařízení (ES) č. 561/2006 postoupena Evropskému parlamentu a Radě.
Článek 10h
1.

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

2.
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 10b je svěřena Komisi na dobu pěti let ode
26. května 2015. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto
pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský
parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého
z těchto období.
3.
Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 10b kdykoli zrušit.
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním
dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se
platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.

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

5.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 10b vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský
parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud
Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu
Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
Článek 10i
1.
Komisi je nápomocen Výbor pro silniční dopravu uvedený v článku 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 165/2014 (3)*. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 182/2011 (4)*.
2.

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

3.
Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise navrhovaný prováděcí akt nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4
třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.
Článek 10j
Do 8. května 2020 předloží Komise v případě potřeby Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění změn
této směrnice zavedených směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719 (5)*, včetně zohlednění specifické
povahy určitých segmentů trhu. Na základě této zprávy předloží Komise v případě potřeby legislativní návrh,
k němuž bude řádně připojeno posouzení dopadu. Tato zpráva bude k dispozici nejpozději šest měsíců před
předložením legislativního návrhu.
(1)* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná
pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice
Rady 96/26/ES (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 51).
(2)* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých
předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES)
č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1).
(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)* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla
a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
(5)* Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice Rady
96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné
rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz
(Úř. věst. L 115, 6.5.2015, s. 1).“
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9) Příloha I se mění takto:
a) v bodě 1.2 se písmeno a) nahrazuje tímto:
„a) všechna vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni b): 2,55 m“;
b) v bodě 1.2 se písmeno b) nahrazuje tímto:
„b) nástavby klimatizovaných vozidel nebo klimatizované kontejnery nebo výměnné nástavby přepravované
vozidly: 2,60 m“;
c) v bodě 2.2.2 se písmeno c) nahrazuje tímto:
„c) dvounápravové motorové vozidlo s třínápravovým návěsem přepravujícím v rámci operací intermodální
přepravy jeden nebo více kontejnerů nebo výměnných nástaveb o maximální celkové délce až 45 stop:
42 tun“;
d) v bodě 2.2.2 se doplňuje nové písmeno d), které zní:
„d) třínápravové motorové vozidlo s dvounápravovým nebo třínápravovým návěsem přepravujícím v rámci
operací intermodální přepravy jeden nebo více kontejnerů nebo výměnných nástaveb o maximální celkové
délce až 45 stop: 44 tun“;
e) bod 2.3.1 se nahrazuje tímto:
„2.3.1. Dvounápravová motorová vozidla jiná než autobusy: 18 tun
Dvounápravová motorová vozidla na alternativní paliva jiná než autobusy: maximální přípustná
hmotnost 18 tun se zvyšuje o dodatečnou hmotnost, již vyžaduje technologie alternativních paliv, a to
maximálně o 1 tunu
Dvounápravové autobusy: 19,5 tuny“;
f) bod 2.3.2 se nahrazuje tímto:
„2.3.2. Třínápravová motorová vozidla: 25 tun nebo 26 tun, je-li hnací náprava vybavena dvojitými
pneumatikami a pneumatickým zavěšením nebo zavěšením uznaným v Unii jako rovnocenné podle
přílohy II, nebo je-li každá hnací náprava vybavena dvojitými pneumatikami a maximální zatížení každé
nápravy nepřesahuje 9,5 tuny.
Třínápravová motorová vozidla na alternativní paliva: maximální přípustná hmotnost 25 tun nebo 26 tun,
je-li hnací náprava vybavena dvojitými pneumatikami a pneumatickým zavěšením nebo zavěšením
uznaným v Unii jako rovnocenné podle přílohy II, nebo je-li každá hnací náprava vybavena dvojitými
pneumatikami a maximální zatížení každé nápravy nepřesahuje 9,5 tuny, se zvyšuje o dodatečnou
hmotnost, již vyžaduje technologie alternativních paliv, a to maximálně o 1 tunu.“
g) bod 2.4 se nahrazuje tímto:
„2.4. Třínápravové kloubové autobusy: 28 tun
Třínápravové kloubové autobusy na alternativní paliva: maximální přípustná hmotnost 28 tun se zvyšuje
o dodatečnou hmotnost, již vyžaduje technologie alternativních paliv, a to maximálně o 1 tunu.“
Článek 2
1.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí
do 7. května 2017. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
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.
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Článek 4
Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 29. dubna 2015.
Za Evropský parlament

Za Radu

předseda

předsedkyně

M. SCHULZ

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA

6.5.2015
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SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/720
ze dne 29. dubna 2015,
kterou se mění směrnice 94/62/ES, pokud jde o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních
tašek
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,
s ohledem na návrh Evropské komise,
po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),
s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),
v souladu s řádným legislativním postupem (3),
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES (4) byla přijata za účelem prevence a omezení dopadu obalů
a obalových odpadů na životní prostředí. Přestože plastové nákupní tašky jsou obaly ve smyslu uvedené
směrnice, její ustanovení neobsahují konkrétní opatření týkající se spotřeby těchto tašek.

(2)

Současná míra spotřeby plastových nákupních tašek má za následek vysokou míru jejich zahazování mimo místa
určená k odkládání odpadu a neúčinné využívání zdrojů a očekává se, že pokud se nepřijme žádné opatření,
spotřeba těchto tašek dále poroste. Zahazování plastových nákupních tašek mimo místa určená k odkládání
odpadu vede ke znečišťování životního prostředí a zhoršuje široce rozšířený problém zanášení vodních útvarů
odpadem, což ohrožuje vodní ekosystémy po celém světě.

(3)

Je také zjevné, že hromadění plastových nákupních tašek v životním prostředí má nepříznivý dopad na určité
hospodářské činnosti.

(4)

Plastové nákupní tašky o tloušťce stěny nedosahující 50 mikronů (dále jen „lehké plastové nákupní tašky“), které
představují převážnou většinu všech plastových nákupních tašek spotřebovávaných v Unii, jsou v porovnání se
silnějšími plastovými nákupními taškami méně často opětovně používány. V důsledku toho se lehké plastové
nákupní tašky stávají rychleji odpadem a kvůli své malé hmotnosti končí častěji mimo místa určená k odkládání
odpadu.

(5)

Stávající míra recyklace lehkých plastových nákupních tašek je velmi nízká a vzhledem k řadě praktických
a ekonomických obtíží není pravděpodobné, že by se v blízké budoucnosti výrazně zvýšila.

(6)

Podle hierarchie způsobů nakládání s odpady je na prvním místě prevence. Plastové nákupní tašky slouží více
účelům a budou předmětem spotřeby i v budoucnu. V zájmu zajištění toho, aby potřebné plastové nákupní tašky
neskončily jako odpad v životním prostředí, je třeba zavést odpovídající opatření a informovat spotřebitele
o správném nakládání s odpady.

(7)

Míra spotřeby plastových nákupních tašek se napříč Unií výrazně liší z důvodu rozdílných spotřebitelských
návyků, a v závislosti na stupni povědomí o problematice životního prostředí a účinnosti politických
opatření přijatých členskými státy. Některým členským státům se podařilo míru spotřeby plastových
nákupních tašek značně snížit; v sedmi členských státech s nejlepšími výsledky dosahuje průměrná spotřeba
pouze 20 % průměrné spotřeby Unie.

(1) Úř. věst. C 214, 8.7.2014, s. 40.
(2) Úř. věst. C 174, 7.6.2014, s. 43.
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2014 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Rady v prvním čtení ze
dne 2. března 2015 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Postoj Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2015 (dosud
nezveřejněný v Úředním věstníku).
(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 365,
31.12.1994, s. 10).
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(8)

Dostupnost a přesnost údajů o stávající míře spotřeby lehkých plastových nákupních tašek se v jednotlivých
členských státech liší. Přesné a srovnatelné údaje o spotřebě mají klíčový význam pro posouzení účinnosti
opatření zaměřených na omezení spotřeby a pro zajištění jednotných podmínek provádění. Měla by proto být
vypracována společná metodika pro výpočet roční spotřeby lehkých plastových nákupních tašek na osobu s cílem
sledovat pokrok při omezování jejich spotřeby.

(9)

Kromě toho se ukázalo, že při dosahování cílů týkajících se snižování spotřeby plastových nákupních tašek hraje
rozhodující úlohu informování spotřebitelů. Je tedy nezbytné na institucionální úrovni usilovat o zvyšování
povědomí o vlivu plastových nákupních tašek na životní prostředí a přestat plasty vnímat jako neškodnou
a levnou komoditu.

(10)

Aby se podpořilo trvalé omezování průměrné spotřeby lehkých plastových nákupních tašek, měly by členské
státy v souladu s celkovými cíli odpadové politiky Unie a s hierarchií způsobů nakládání s odpady stanovenou ve
směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (1) přijmout opatření k výraznému snížení spotřeby lehkých
plastových nákupních tašek. Tato opatření by měla brát v potaz stávající míru spotřeby plastových nákupních
tašek v jednotlivých členských státech s tím, že vyšší míra spotřeby si vyžaduje ambicióznější úsilí, a měla by
zohledňovat snížení, jehož již bylo dosaženo. V zájmu sledování pokroku při snižování spotřeby lehkých
plastových nákupních tašek je třeba, aby vnitrostátní orgány poskytovaly údaje o jejich spotřebě v souladu
s článkem 12 směrnice 94/62/ES.

(11)

Opatření, jež mají členské státy přijmout, mohou spočívat ve využití ekonomických nástrojů, jako jsou
zpoplatnění, daně a poplatky, které se při snižování spotřeby plastových nákupních tašek ukázaly být obzvláště
účinné, a v omezeních při jejich uvádění na trh, jako jsou například zákazy v rámci odchylky od článku 18
směrnice 94/62/ES pod podmínkou, že jsou tato omezení přiměřená a nediskriminační.

(12)

Tato opatření se mohou lišit v závislosti na tom, jaký mají lehké plastové nákupní tašky při svém využití nebo
odstranění dopad na životní prostředí, a v závislosti na jejich vlastnostech z hlediska recyklace a kompostování,
jejich trvanlivosti nebo konkrétním zamýšleném způsobu jejich použití a možných nepříznivých účincích
vyplývajících z jejich nahrazení taškami z jiných materiálů.

(13)

Členské státy mohou uplatnit výjimku v případě plastových nákupních tašek o tloušťce stěny
nedosahující 15 mikronů (dále jen „velmi lehké plastové nákupní tašky“) poskytovaných jako primární obaly pro
volně ložené potraviny, je-li to nezbytné z hygienických důvodů nebo v případě, že jejich užití pomáhá zabránit
plýtvání potravinami.

(14)

Členské státy mohou dle vlastního uvážení využít příjmy z opatření přijatých podle směrnice 94/62/ES za účelem
dosažení trvalého snížení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek.

(15)

Důležitou úlohu při snižování spotřeby plastových nákupních tašek mohou hrát osvětové programy určené pro
spotřebitele obecně a vzdělávací programy pro děti.

(16)

Evropská norma EN 13432 „Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci – Zkušební schéma
a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu“ stanoví vlastnosti materiálu, který lze považovat za „komposto
vatelný“, tedy může být recyklován procesem organického využití, ke kterému patří kompostování a anaerobní
digesce. Komise by měla požádat Evropský výbor pro normalizaci, aby vypracoval zvláštní normu pro obaly
vhodné k domácímu kompostování.

(17)

Je důležité zajistit uznávání štítků nebo značek pro biologicky rozložitelné a kompostovatelné plastové nákupní
tašky v celé Unii.

(18)

Některé plastové nákupní tašky označují jejich výrobci jako „oxo-biologicky rozložitelné“ či „oxo-rozložitelné“.
U těchto tašek jsou běžné plasty obohaceny přísadami. V důsledku přítomnosti těchto přísad se daný plast
v průběhu času rozpadá na malé částice, které se usazují v životním prostředí. Nazývat tyto tašky „biologicky
rozložitelnými“ může proto být zavádějící, neboť jejich používání nemusí být řešením problému zahazování
odpadu mimo místa určená k jeho odkládání, ale naopak může míru znečištění zvyšovat. Komise by měla
posoudit dopad používání oxo-rozložitelných plastových nákupních tašek na životní prostředí a předložit
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, která by případně zahrnovala i soubor opatření vypracovaný za účelem
omezení jejich spotřeby nebo snížení případných škodlivých dopadů.

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic
(Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).
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(19)

Opatření, která mají členské státy přijmout ke snížení spotřeby plastových nákupních tašek, by měla vést
k trvalému snížení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek a neměla by mít za následek celkové zvýšení
produkce obalů.

(20)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se sdělením Komise o plánu pro Evropu účinněji využívající
zdroje a měla by přispět ke krokům, které jsou podnikány proti zahazování odpadu do moře v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES (1).

(21)

Směrnice 94/62/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1
Směrnice 94/62/ES se mění takto:
1) V článku 3 se vkládají nové body, které znějí:
„1a. ‚plastem‘ polymer ve smyslu čl. 3 bodu 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (*),
k němuž mohou být přidány přísady nebo další látky, a který je schopen plnit funkci hlavní strukturní složky
nákupních tašek;
1b. ‚plastovými nákupními taškami‘ nákupní tašky s držadly nebo bez nich vyrobené z plastů a poskytované spotře
bitelům v místě prodeje zboží či produktů;
1c. ‚lehkými plastovými nákupními taškami‘ plastové nákupní tašky o tloušťce stěny nedosahující 50 mikronů;
1d. ‚velmi lehkými plastovými nákupními taškami‘ plastové nákupní tašky o tloušťce stěny nedosahující 15 mikronů,
které jsou nezbytné z hygienických důvodů nebo poskytované jako primární obaly pro volně ložené potraviny
v případě, že jejich užití pomáhá zabránit plýtvání potravinami;
1e. ‚oxo-rozložitelnými plastovými nákupními taškami‘ plastové nákupní tašky vyrobené z plastových materiálů,
které obsahují přísady, jež vyvolávají rozpad plastového materiálu na mikročástice.
(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice
1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady
76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006,
s. 1).“
2) V článku 4 se vkládají nové odstavce, které znějí:
„1a.
Členské státy přijmou opatření, aby na svém území dosáhly trvalého snížení spotřeby lehkých plastových
nákupních tašek.
Mezi tato opatření může patřit použití vnitrostátních cílů pro snížení spotřeby, zachování nebo zavedení
ekonomických nástrojů, jakož i použití omezení při uvádění na trh v rámci odchylky od článku 18 pod podmínkou,
že tato omezení jsou přiměřená a nediskriminační.
Tato opatření se mohou lišit v závislosti na tom, jaký mají lehké plastové nákupní tašky při svém využití nebo
odstranění dopad na životní prostředí, a rovněž v závislosti na jejich vlastnostech z hlediska kompostování,
trvanlivosti nebo konkrétním zamýšleném způsobu použití.
Opatření přijatá členskými státy zahrnují buď jednu nebo obě tyto složky:
a) přijetí opatření zajišťujících, aby nejpozději od 31. prosince 2019 nepřekračovala roční míra spotřeby 90 lehkých
plastových nákupních tašek na osobu a nejpozději od 31. prosince 2025 40 lehkých plastových nákupních tašek
na osobu, nebo rovnocenné cíle stanovené hmotnostně. Velmi lehké plastové nákupní tašky nemusí být do vnitro
státních cílů spotřeby zahrnuty;
b) přijetí nástrojů zajišťujících, aby nejpozději od 31. prosince 2018 nebyly lehké plastové nákupní tašky v místě
prodeje zboží nebo produktů poskytovány bezplatně, ledaže jsou uplatňovány stejně účinné nástroje. Velmi lehké
plastové nákupní tašky mohou být z působnosti uvedených opatření vyňaty.
(1) Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství
v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).
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Ode dne 27. května 2018 členské státy v rámci podávání zpráv Komisi poskytujících údaje o obalech a obalových
odpadech v souladu s článkem 12 informují o roční spotřebě lehkých plastových nákupních tašek.
Do dne 27. května 2016 přijme Komise prováděcí akt, jímž stanoví metodiku pro výpočet roční spotřeby lehkých
plastových nákupních tašek na osobu a upraví formáty pro podávání zpráv přijaté podle čl. 12 odst. 3. Tento
prováděcí akt se přijímá regulativním postupem podle čl. 21 odst. 2.
1b.
Aniž je dotčen článek 15, mohou členské státy přijmout opatření, jako jsou například ekonomické nástroje
a vnitrostátní cíle pro snížení spotřeby, pokud jde o jakýkoliv druh plastových nákupních tašek bez ohledu na
tloušťku jejich stěn.
1c.
Komise a členské státy alespoň během prvního roku po 27. listopadu 2016 aktivně podporují veřejné
informační a osvětové kampaně týkající se nepříznivého dopadu nadměrné spotřeby lehkých plastových nákupních
tašek na životní prostředí.“
3) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 8a
Zvláštní opatření týkající se biologicky rozložitelných a kompostovatelných plastových nákupních tašek
Do dne 27. května 2017 přijme Komise prováděcí akt, jímž stanoví specifikace štítků nebo známek s cílem zajistit
uznávání biologicky rozložitelných a kompostovatelných plastových nákupních tašek v celé Unii a poskytovat spotře
bitelům správné informace o vlastnostech těchto tašek z hlediska jejich kompostování. Tento prováděcí akt se přijímá
regulativním postupem podle čl. 21 odst. 2.
Členské státy zajistí, aby do 18 měsíců po přijetí uvedeného prováděcího aktu byly biologicky rozložitelné
a kompostovatelné plastové nákupní tašky označeny štítky v souladu se specifikacemi v něm stanovenými.“
4) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 20a
Zpráva o plastových nákupních taškách
1.
Do dne 27. listopadu 2021 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž posoudí, jak jsou
opatření podle čl. 4 odst. 1a na úrovni Unie účinná při boji proti zahazování odpadu mimo místa určená k jeho
odkládání, změně chování spotřebitelů a podpoře předcházení vzniku odpadu. Pokud z posouzení vyplyne, že přijatá
opatření účinná nejsou, Komise prozkoumá další možné způsoby, jak dosáhnout omezení spotřeby lehkých
plastových nákupních tašek, včetně stanovení realistických a dosažitelných cílů na úrovni Unie, a případně předloží
legislativní návrh.
2.
Do dne 27. května 2017 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž posoudí dopad
používání oxo-rozložitelných plastových nákupních tašek na životní prostředí a případně předloží legislativní návrh.
3.
Do dne 27. května 2017 posoudí Komise dopady různých možností snížení spotřeby velmi lehkých plastových
nákupních tašek během celého jejich životního cyklu a případně předloží legislativní návrh.“
5) V čl. 22 odst. 3a se první pododstavec nahrazuje tímto:
„3a.
Pokud je dosaženo cílů uvedených v článku 4 a článku 6, mohou členské státy provést čl. 4 odst. 1a
a článek 7 dohodami mezi příslušnými orgány a dotčenými hospodářskými odvětvími.“

Článek 2
1.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí
do 27. listopadu 2016. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
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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.

Ve Štrasburku dne 29. dubna 2015.
Za Evropský parlament

Za Radu

předseda

předsedkyně

M. SCHULZ

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA
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II
(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/721
ze dne 20. dubna 2015
o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení
(Vlaamse laurier (CHZO))
EVROPSKÁ KOMISE,

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

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

(2)

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

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Název „Vlaamse laurier“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku.
Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 2.13 Květiny a okrasné rostliny podle přílohy XI
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
(1) Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. C 432, 2.12.2014, s. 12.
(3) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).
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Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 20. dubna 2015.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Phil HOGAN

člen Komise
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/722
ze dne 5. května 2015
o povolení taurinu jako doplňkové látky pro psovité (Canidae), kočkovité (Felidae), lasicovité
(Mustelidae) a pro masožravé ryby
(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. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách
používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody
a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení
doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Taurin byl v souladu se směrnicí 70/524/EHS povolen bez časového omezení jako doplňková látka pro všechny
druhy zvířat. Tato látka byla v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsána do Registru
pro doplňkové látky jako stávající produkt.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána
žádost o přehodnocení taurinu a přípravků taurinu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a v souladu
s článkem 7 uvedeného nařízení pro nové použití ve vodě k napájení. Žadatel požádal o zařazení této doplňkové
látky do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“. Tato žádost byla podána spolu s údaji
a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 22. května 2012 (3)
k závěru, že při použití ve stravě pro kočky, psy a masožravé ryby se syntetický taurin považuje za účinný.
Z používání stravy obsahující až 20 % krmiv živočišného původu v minulosti vyplývá, že všechny druhy zvířat
tolerují až 0,2 % taurinu v kompletních krmivech. Úřad doporučuje, aby taurin již nebyl povolen pro použití
u drůbeže, prasat a přežvýkavců. Úřad dospěl k závěru, že za navržených podmínek použití v krmivu a ve vodě
k napájení nemá taurin nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví ani na životní prostředí.

(5)

Úřad dále dospěl k závěru, že nevzniká žádné riziko pro uživatele. Zvláštní požadavky na monitorování po
uvedení na trh úřad nepovažuje za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkových látek přidaných
do krmiv a do vody, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Závěry pro kočky a psy lze extrapolovat na druhy téže čeledi, tj. Felidae a Canidae, neboť se z hlediska gastrointe
stinální funkce jedná o fyziologicky příbuzné druhy.

(7)

Čeleď Mustelidae náleží do řádu šelem, stejně jako čeledi Felidae a Canidae. Mustelidae jsou masožravé druhy a řada
z nich obligátně masožravé. Ve stravě vyžadují taurin a jeho prekurzory methionin nebo cystein, aby si uchovaly
běžné koncentrace taurinu v těle. Tradiční zdroje taurinu jsou svalové tkáně, mozek nebo vnitřnosti. Vzhledem
k tomu, že tepelné zpracování a používání alternativních zdrojů bílkovin (s nízkým obsahem této aminokyseliny)
snižují dostupnost taurinu a jeho prekurzorů v krmivech, používala se již v minulosti strava obsahující taurin
jako doplňkovou látku, aby se zajistilo, že budou splněny požadavky na taurin pro čeleď Mustelidae.

(8)

Posouzení taurinu prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou
splněny. Používání uvedené látky by proto mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(1) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).
(3) EFSA Journal 2012; 10(6):2736.
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(9)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení, je
vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na plnění nových
požadavků vyplývajících z povolení.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny
a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Látka uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“ a funkční skupiny
„vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem“, se povoluje jako doplňková látka
ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.
Článek 2
1.
Látka uvedená v příloze a premixy obsahující tuto látku, vyrobené a označené před 26. listopadem 2015 v souladu
s pravidly platnými před 26. květnem 2015, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.
2.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující tuto látku uvedenou v příloze, vyrobené a označené před 26. listopadem
2015 v souladu s pravidly platnými před 26. květnem 2015, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání
stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro masožravé ryby.
3.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující tuto látku uvedenou v příloze, vyrobené a označené před 26. květnem
2017 v souladu s pravidly platnými před 26. květnem 2015, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání
stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro čeledi Canidae, Felidae a Mustelidae.
Článek 3
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 5. května 2015.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
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PŘÍLOHA
Minimální
obsah
Jméno
držitele
povolení

Doplň
ková
látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo
kategorie
zvířat

Maximální
stáří

mg účinné látky/kg
kompletního krmiva
o obsahu vlhkosti 12 %
nebo mg účinné látky/l
vody

Jiná ustanovení

Konec
platnosti
povolení

CS

Identifikační
číslo
doplňkové
látky

Maximální
obsah

Kategorie: nutriční doplňkové látky. Funkční skupina: vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem

3a370

—

Taurin

Složení doplňkové látky
Taurin

Taurin
Název podle IUPAC: 2-aminoethansulfonová ky
selina
C2H7NO3S
Č. CAS: 107-35-7
Taurin v pevné formě vyrobený chemickou synté
zou. min. 98 %.
Analytická metoda (1)
Pro stanovení taurinu v doplňkové látce: chro
matografie na iontoměničích s ninhydrin
postkolonovou derivatizací (metoda podle Evrop
ského lékopisu pro stanovení aminokyselin
(Ph. Eur. 6.6, 2.2.56, metoda 1).

—

—

1. Taurin smí být uváděn na 26. května
trh a používán jako
2025
doplňková látka obsahu
jící přípravek.
2. V návodu pro použití
doplňkové látky a premixů
musí být uvedeny pod
mínky skladování a stabi
lity.
3. Doporučené hodnoty pro
maximální obsah taurinu
v mg/kg kompletního
krmiva
o
obsahu
vlhkosti 12 %:
— Felidae: 2 500
— Masožravé
ryby:
25 000
— Canidae a Mustelidae:
2 000.
4. Bezpečnost: během mani
pulace se musí používat
prostředky k ochraně dý
chacích cest a nosit bez
pečnostní brýle a ruka
vice.
5. Tato doplňková látka se
smí používat ve vodě k na
pájení.
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Pro stanovení taurinu v premixech a krmivech:
chromatografie na iontoměničích s ninhydrin po
stkolonovou derivatizací a fotometrickou detekcí:
na základě nařízení Komise (ES) č. 152/2009
(příloha III část F) nebo vysokoúčinná kapalinová
chromatografie na reverzní fázi (RP-HPLC) spo
jená s fluorescenční detekcí (AOAC 999.12).

—
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Účinná látka

Canidae,
Felidae,
Mustelidae
a masož
ravé ryby

Identifikační
číslo
doplňkové
látky

Jméno
držitele
povolení

Doplň
ková
látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo
kategorie
zvířat

Maximální
stáří

Maximální
obsah
Jiná ustanovení

Konec
platnosti
povolení

CS

mg účinné látky/kg
kompletního krmiva
o obsahu vlhkosti 12 %
nebo mg účinné látky/l
vody
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Minimální
obsah

Pro stanovení taurinu ve vodě: kapalná chroma
tografie spojená s UV nebo fluorescenční detekcí
(AOAC 997.05).
(1) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Evropské unie pro doplňkové látky: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/723
ze dne 5. května 2015
o povolení biotinu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
(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. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách
používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody
a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení
doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Biotin byl povolen bez časového omezení v souladu se směrnicí 70/524/EHS jako doplňková látka pro všechny
druhy zvířat. Uvedená látka byla v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsána do
Registru pro doplňkové látky jako stávající produkt.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byly předloženy
dvě žádosti o přehodnocení biotinu a přípravků biotinu pro všechny druhy zvířat a v souladu s článkem 7
uvedeného nařízení o nové použití ve vodě k napájení. Žadatelé požádali o zařazení uvedených doplňkových
látek do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“. Tyto žádosti byly podány spolu s údaji
a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ve svých stanoviscích ze dne 16. října 2012 a ze
dne 17. října 2012 (3) dospěl k závěru, že za navržených podmínek použití v krmivech a ve vodě k napájení
nemá biotin nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí. Úřad rovněž dospěl
k závěru, že se syntetický biotin považuje za účinný zdroj biotinu ve výživě zvířat a pro uživatele nevzniknou
žádná bezpečnostní rizika. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné.
Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkových látek přidaných do krmiv a vody k napájení, kterou
předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení biotinu prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou
splněny. Používání uvedené látky by proto mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení, je
vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na plnění nových
požadavků vyplývajících z povolení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny
a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Látka uvedená v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“ a funkční skupiny
„vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem“, se povoluje jako doplňková látka
ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.
(1) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).
(3) EFSA Journal 2012; 10(11):2925 a EFSA Journal 2012; 10(11):2926.
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Článek 2
1.
Látka uvedená v příloze a premixy obsahující tuto látku, vyrobené a označené před 26. listopadem 2015 v souladu
s pravidly platnými před 26. květnem 2015, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.
2.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látku uvedenou v příloze, vyrobené a označené před 26. listopadem
2015 v souladu s pravidly platnými před 26. květnem 2015, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání
stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.
3.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látku uvedenou v příloze, vyrobené a označené před 26. květnem 2017
v souladu s pravidly platnými před 26. květnem 2015, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání
stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.
Článek 3
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 5. května 2015.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
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PŘÍLOHA
Minimální
obsah
Jméno držitele
povolení

Doplň
ková
látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo
kategorie
zvířat

Maximální
stáří

mg účinné látky/kg
kompletního krmiva
o obsahu vlhkosti 12 %
nebo mg účinné látky/l
vody.

Jiná ustanovení

Konec
platnosti
povolení

CS

Identifikační
číslo
doplňkové
látky

Maximální
obsah

Kategorie: nutriční doplňkové látky. Funkční skupina: vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky s podobnými účinky.
3a880

—

Biotin

Složení doplňkové látky
Biotin
Účinná látka
D-(+)-biotin
— č. CAS: 58-85-5
— Biotin, v pevné formě, vyrobený chemickou
syntézou
— Kritéria čistoty: min. 97 %
Analytické metody (1)
Pro stanovení D-(+)-biotinu v doplňkové látce:
potenciometrická titrace a analýza optické ot
áčivosti, Evropský lékopis (Ph. Eur. 6.0, me
toda 01/2008-1073).

—

—

—

1. Biotin smí být uváděn na
trh a používán jako
doplňková látka obsahu
jící přípravek.

26. května
2025

2. V návodu pro použití
doplňkové látky a premixu
musí být uvedeny pod
mínky skladování a stabi
lity.
3. Bezpečnost: během mani
pulace se musí používat
prostředky k ochraně dý
chacích cest.
4. Doplňková látka smí být
používána ve vodě k napá
jení.

Úřední věstník Evropské unie

C10H16N2O3S

Všechny
druhy zví
řat

Pro stanovení D-(+)-biotinu v premixech
a krmivech: metoda vysokoúčinné kapalinové
chromatografie na reverzní fázi s hmotnostní
spektrometrií (RP-HPLC-MS/MS).
Pro stanovení D-(+)-biotinu ve vodě: mikrobio
logická zkouška (US Pharmacopoeia 21, doda
tek 3, metoda 88-1986)
(1) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Evropské unie pro doplňkové látky: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/724
ze dne 5. května 2015
o povolení retinyl-acetátu, retinyl-palmitátu a retinyl-propionátu jako doplňkových látek pro
všechny druhy zvířat
(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. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách
používaných ve výživě zvířat (1), zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody
a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení
doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Vitamin A byl povolen bez časového omezení v souladu se směrnicí 70/524/EHS jako doplňková látka pro
použití u všech druhů zvířat. Uvedený produkt byl v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 následně
zapsán do Registru pro doplňkové látky jako stávající produkt.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána
žádost o přehodnocení vitaminu A ve formě retinyl-acetátu, retinyl-palmitátu a retinyl-propionátu jako
doplňkových látek a přípravků z nich pro všechny druhy zvířat a, v souladu s článkem 7 uvedeného nařízení, pro
nové použití ve vodě k napájení. Žadatel požádal o zařazení uvedených doplňkových látek do kategorie
doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými
podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 12. prosince 2012 (3)
k závěru, že retinyl-acetát, retinyl-palmitát a retinyl-propionát nemají za navrhovaných podmínek užití nepříznivé
účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí.

(5)

Úřad dále dospěl k závěru, že retinyl-acetát, retinyl-palmitát a retinyl-propionát jsou účinnými zdroji vitaminu
A a že nevzniká žádné riziko pro uživatele. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh
nepovažuje za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkových látek přidaných do krmiv, kterou
předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Posouzení retinyl-acetátu, retinyl-palmitátu a retinyl-propionátu prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené
v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny, kromě podmínek týkajících se vody k napájení. Používání
uvedených látek by proto mělo být povoleno v krmivech podle přílohy tohoto nařízení. Pro vitamin A by měl být
stanoven maximální obsah bez ohledu na jeho formu. Vitamin A by neměl být podáván přímo ve vodě
k napájení, jelikož další cesta podání by zvýšila riziko pro spotřebitele. Proto by povolení retinyl-acetátu, retinylpalmitátu a retinyl-propionátu jako nutričních doplňkových látek patřících do funkční skupiny „vitaminy,
provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem“ mělo být zamítnuto, pokud jde
o jejich použití ve vodě. Tento zákaz neplatí pro uvedené doplňkové látky v krmné směsi následně podávané
s vodou.

(7)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení, je
vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na plnění nových
požadavků vyplývajících z povolení.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny
a krmiva,

(1) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).
(3) EFSA Journal 2013; 11(1):3037.
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PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Látky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“ a funkční skupiny
„vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem“, se povolují jako doplňkové látky
ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.
Článek 2
Povolení retinyl-acetátu, retinyl-palmitátu a retinyl-propionátu jako doplňkových látek patřících do kategorie
doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“ a do funkční skupiny „vitaminy, provitaminy a chemicky přesně
definované látky se srovnatelným účinkem“ se zamítá pro použití ve vodě.
Článek 3
Látky uvedené v příloze a premixy obsahující tuto látku, vyrobené a označené před 26. listopadem 2015 v souladu
s pravidly platnými před 26. květnem 2015, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené před 26. květnem 2016
v souladu s pravidly platnými před 26. květnem 2015, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání
stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené před 26. květnem 2017
v souladu s pravidly platnými před 26. květnem 2015, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání
stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.
Článek 4
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 5. května 2015.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
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PŘÍLOHA

Identifi
kační číslo
doplňkové
látky

Jméno
držitele
povolení

Minimální
obsah
Doplňková
látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická
metoda

Druh nebo kate
gorie zvířat

Maximální
stáří

Maximální
obsah
Jiná ustanovení

CS

IU vitaminu A/kg komplet
ního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %

Konec
platnosti
povolení

Kategorie: nutriční doplňkové látky. Funkční skupina: vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem
3a672a

—

„Retinyl-ace
tát“ nebo
„Vitamin A“

Složení doplňkové látky
Retinyl-acetát

—

—

16 000

Výkrm prasat

—

—

6 500

Prasnice

—

—

12 000

—

—

—

≤ 14 dní

—

20 000

> 14 dní

—

10 000

≤ 28 dní

—

20 000

> 28 dní

—

10 000

—

—

10 000

—

9 000

Trifenylfosfin-oxid (TPPO) ≤ 100 mg/kg
Charakteristika účinné látky
Retinyl-acetát
C22H32O2

Č. CAS: 127-47-9
Retinyl-acetát, v pevné formě, vyrobený che Ostatní prasata
mickou syntézou.
Kritéria čistoty: min. 95 % (min. 2,76 Kuřata a menši
MIU/g).
nové druhy
drůbeže
1
Analytické metody ( )
Pro stanovení vitaminu A v doplňkové látce:
chromatografie na tenké vrstvě a UV detekce
(TLC-UV) (Evropský lékopis, 6. vydání, mo Krůty
nografie 0217).
Pro stanovení vitaminu A v premixech
a krmivech: vysokoúčinná kapalinová chro
matografie na reverzní fázi (RP-HPLC) s UV
nebo fluorescenční detekcí – nařízení Komise Ostatní drůbež
(ES) č. 152/2009 (2).
Dojnice a krávy
k reprodukci

4 měsíce

—

16 000

Ostatní telata
a krávy

—

—

25 000

2. Retinyl-acetát smí být
uváděn na trh a používán
jako doplňková látka ob
sahující přípravek.
3. Pro obsah, jak je uveden
na štítku, se použije
tato
rovnocennost:
1 IU = 0,344 μg retinylacetátu.
4. Směs retinyl-acetátu, reti
nyl-palmitátu nebo reti
nyl-propionátu nesmí pře
kročit maximální obsah
pro příslušné druhy a kate
gorie.
5. V návodu pro použití
doplňkové látky a premixů
musí být uvedeny pod
mínky skladování a stabi
lity.
6. Bezpečnost: během mani
pulace se musí používat
prostředky k ochraně dý
chacích cest, bezpečnostní
brýle a rukavice.
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Odchov telat

1. Doplňková látka se do 26. května
krmiva musí zapracovat
2025
prostřednictvím premixu.
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Selata (sající
a odstavená)

Jméno
držitele
povolení

Minimální
obsah
Doplňková
látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická
metoda

Druh nebo kate
gorie zvířat

„Retinyl-pa
lmitát“ nebo
„Vitamin A“

Složení doplňkové látky
Retinyl-palmitát

—

16 000

> 2 měsíce

—

—

Výkrm skotu,
ovcí a koz

—

—

10 000

Ostatní skot,
ovce a kozy

—

—

—

Savci

—

—

Pouze
mléčné
krmné
směsi:
25 000

Ostatní druhy
zvířat

—

—

—

Selata (sající
a odstavená)

—

—

16 000

—

—

6 500

Prasnice

—

—

12 000

Ostatní prasata

—

—

—

≤ 14 dní

—

20 000

> 14 dní

—

10 000

Trifenylfosfin-oxid (TPPO) ≤ 100 mg/kg
doplňkové látky
Výkrm prasat
Charakteristika účinné látky
Retinyl-palmitát
C36H60O2
Č. CAS: 79-81-2

Retinyl-palmitát, v pevné a kapalné formě,
vyrobený chemickou syntézou: min. 90 % Kuřata a menši
nebo 1,64 MIU/g.
nové druhy
drůbeže

1. Doplňková látka se do 26. května
krmiva musí zapracovat
2025
prostřednictvím premixu.
2. Retinyl-palmitát smí být
uváděn na trh a používán
jako doplňková látka ob
sahující přípravek.
3. Pro obsah, jak je uveden
na štítku, se použije
tato
rovnocennost:
1 IU = 0,5458 μg retinylpalmitátu.
6.5.2015

≤ 2 měsíce

Konec
platnosti
povolení

Úřední věstník Evropské unie

3a672b

IU vitaminu A/kg komplet
ního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %

Jiná ustanovení

CS

Odchov jehňat
a kůzlat

Maximální
stáří

Maximální
obsah
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Identifi
kační číslo
doplňkové
látky

Jméno
držitele
povolení

Minimální
obsah
Doplňková
látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická
metoda

Krůty

Maximální
stáří

IU vitaminu A/kg komplet
ního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %

20 000

> 28 dní

—

10 000

—

—

10 000

—

—

9 000

Odchov telat

4 měsíce

—

16 000

Ostatní telata
a krávy

—

—

25 000

Odchov jehňat
a kůzlat

≤ 2 měsíce

—

16 000

> 2 měsíce

—

—

Výkrm skotu,
ovcí a koz

—

—

10 000

Ostatní skot,
ovce a kozy

—

—

—

Savci

—

—

Pouze
mléčné
krmné
směsi:
25 000

Ostatní druhy
zvířat

—

—

—

Pro stanovení vitaminu A v doplňkové látce:
chromatografie na tenké vrstvě a UV detekce
(TLC-UV) (Evropský lékopis, 6. vydání, mo
nografie 0217).
Pro stanovení vitaminu A v premixech Ostatní drůbež
a krmivech: vysokoúčinná kapalinová chro
matografie na reverzní fázi (RP-HPLC) s UV
Dojnice a krávy
nebo fluorescenční detekcí – nařízení Komise
k reprodukci
(ES) č. 152/2009.

4. Směs retinyl-acetátu, reti
nyl-palmitátu nebo reti
nyl-propionátu nesmí pře
kročit maximální obsah
pro příslušné druhy a kate
gorie.
5. V návodu pro použití
doplňkové látky a premixů
musí být uvedeny pod
mínky skladování a stabi
lity.
6. Bezpečnost: během mani
pulace se musí používat
prostředky k ochraně dý
chacích cest, bezpečnostní
brýle a rukavice.

L 115/29

—

Konec
platnosti
povolení
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≤ 28 dní

Jiná ustanovení

CS

Analytické metody (1)

Druh nebo kate
gorie zvířat

Maximální
obsah
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Identifi
kační číslo
doplňkové
látky

Minimální
obsah
Doplňková
látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická
metoda

Druh nebo kate
gorie zvířat

„Retinyl-pro Složení doplňkové látky
Selata (sající
pionát“
a odstavená)
Retinyl-propionát
nebo „Vita
Trifenylfosfin-oxid (TPPO) ≤ 100 mg/kg
min A“
doplňkové látky
Výkrm prasat

Maximální
stáří

Maximální
obsah

IU vitaminu A/kg komplet
ního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %

—

—

16 000

—

—

6 500

—

—

12 000

Charakteristika účinné látky
Retinyl-propionát
C23H34O2
Č. CAS: 7069-42-3

Prasnice
Ostatní prasata

—

—

≤ 14 dní

—

20 000

—

10 000

≤ 28 dní

—

20 000

> 28 dní

—

10 000

—

—

10 000

—

—

9 000

Odchov telat

4 měsíce

—

16 000

Ostatní telata
nebo krávy

—

—

25 000

Odchov jehňat
a kůzlat

≤ 2 měsíce

—

16 000

> 2 měsíce

—

—

Pro stanovení vitaminu A v doplňkové látce:
chromatografie na tenké vrstvě a UV detekce Krůty
(TLC-UV) (Evropský lékopis, 6. vydání, mo
nografie 0217).
Pro stanovení vitaminu A v premixech
a krmivech: vysokoúčinná kapalinová chro
matografie na reverzní fázi (RP-HPLC) s UV Ostatní drůbež
nebo fluorescenční detekcí – nařízení Komise
(ES) č. 152/2009.
Dojnice a krávy
k reprodukci

1. Doplňková látka se do 26. května
krmiva musí zapracovat
2025
prostřednictvím premixu.
2. Retinyl-propionát smí být
uváděn na trh a používán
jako doplňková látka ob
sahující přípravek.
3. Pro obsah, jak je uveden
na štítku, se použije
tato
rovnocennost:
1 IU = 0,3585 μg retinylpropionátu.
4. Směs retinyl-acetátu, reti
nyl-palmitátu nebo reti
nyl-propionátu nesmí pře
kročit maximální obsah
pro příslušné druhy a kate
gorie.
5. V návodu pro použití
doplňkové látky a premixů
musí být uvedeny pod
mínky skladování a stabi
lity
6. Bezpečnost: během mani
pulace se musí používat
prostředky k ochraně dý
chacích cest, bezpečnostní
brýle a rukavice.

6.5.2015

> 14 dní

Konec
platnosti
povolení
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Retinyl-propionát, v kapalné formě, vyro
bený chemickou syntézou: min. 95 % nebo Kuřata a menši
nové druhy
2,64 MIU/g
drůbeže
Analytické metody (1)

—

Jiná ustanovení

CS

3a672c

Jméno
držitele
povolení
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Identifi
kační číslo
doplňkové
látky

Jméno
držitele
povolení

Minimální
obsah
Doplňková
látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická
metoda

Druh nebo kate
gorie zvířat

Maximální
stáří

Maximální
obsah

IU vitaminu A/kg komplet
ního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %

—

10 000

Ostatní skot,
ovce a kozy

—

—

—

Savci

—

—

Pouze
mléčné
krmné
směsi:
25 000

Ostatní druhy
zvířat

—

—

—

(1) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Evropské unie pro doplňkové látky: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) Nařízení Komise (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv (Úř. věst. L 54, 26.2.2009, s. 1).
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/725
ze dne 5. května 2015,
kterým se stanoví konečný termín pro podání žádostí o podporu soukromého skladování
vepřového masa stanovenou v prováděcím nařízení (EU) 2015/360
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), a zejména na čl. 18 odst. 2 první pododstavec písm. b) a odst. 2 druhý
pododstavec uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Podpora soukromého skladování poskytovaná podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/360 (2) příznivě
ovlivnila trh s vepřovým masem. Očekává se další stabilizace cen.

(2)

Poskytování podpory soukromého skladování vepřového masa by proto mělo být ukončeno a měl by být
stanoven konečný termín pro podávání žádostí.

(3)

V zájmu právní jistoty by mělo být prováděcí nařízení (EU) 2015/360 zrušeno.

(4)

S cílem zamezit spekulacím by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním
věstníku Evropské unie.

(5)

Výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Konečným termínem pro podání žádostí o podporu soukromého skladování vepřového masa stanovenou v prováděcím
nařízení (EU) 2015/360 je 8. květen 2015.

Článek 2
Prováděcí nařízení (EU) 2015/360 se zrušuje s účinkem ode dne 8. května 2015.
Použije se však nadále pro smlouvy uzavřené podle uvedeného nařízení před vstupem tohoto nařízení v platnost.
(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/360 ze dne 5. března 2015 o zahájení soukromého skladování vepřového masa a stanovení výše
podpory předem (Úř. věst. L 62, 6.3.2015, s. 16).
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Článek 3
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 5. května 2015.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Phil HOGAN

člen Komise
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/726
ze dne 5. května 2015
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
obchodních 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 5. května 2015.
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

IL

153,9

MA

87,0

MK

119,9

TN

392,6

ZZ

188,4

AL

49,4

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 20

0805 50 10

0808 10 80

1

TR

110,0

ZZ

79,7

MA

130,6

TR

133,2

ZZ

131,9

EG

44,6

IL

71,3

MA

53,6

ZZ

56,5

BR

107,1

TR

101,0

ZZ

104,1

AR

98,9

BR

93,6

CL

120,5

MK

32,8

NZ

135,8

US

161,3

UY

92,0

ZA

117,5

ZZ

106,6

(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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ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/727
ze dne 10. dubna 2015
o celkové výši ročních poplatků za dohled za první období placení poplatku a za rok 2015
(ECB/2015/17)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled
(ECB/2014/41) (1), a zejména na článek 9 a čl. 16 odst. 1 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Evropská centrální banka (ECB) je povinna stanovit pro každou kategorii dohlížených subjektů a dohlížených
skupin celkovou výši ročních poplatků za dohled, které mají být vybrány vydáním výzev k zaplacení poplatku,
a zveřejnit tuto informaci na svých internetových stránkách do 30. dubna příslušného období placení poplatku.

(2)

Výzva k zaplacení poplatku za první období placení poplatku, tj. listopad až prosinec 2014, má být vydána spolu
s výzvou k zaplacení poplatku za období placení poplatku roku 2015. Celková výše ročních poplatků za dohled
uložených v roce 2015 by tedy měla odrážet výdaje, které ECB vynaloží v souvislosti se svými úkoly v oblasti
dohledu od listopadu 2014.

(3)

Tyto výdaje sestávají v první řadě z nákladů, které přímo souvisejí s úkoly ECB v oblasti dohledu, tj. dohled nad
významnými subjekty, dozor nad výkonem dohledu nad méně významnými subjekty a provádění horizontálních
úkolů a specializovaných služeb. Zahrnují také náklady, které s úkoly ECB v oblasti dohledu souvisejí nepřímo,
např. za služby poskytované podpůrnými oblastmi ECB, např. v oblasti správy majetku, řízení lidských zdrojů
a informačních technologií.

(4)

Za účelem výpočtu ročního poplatku za dohled, který se platí za každý dohlížený subjekt nebo dohlíženou
skupinu, se celkové náklady dělí na dvě části: významné subjekty a skupiny a méně významné subjekty a skupiny.
Náklady byly rozděleny na základě výdajů příslušných funkčních oblastí, které vykonávají přímý dohled nad
významnými dohlíženými subjekty a nepřímý dohled nad méně významnými dohlíženými subjekty.

(5)

Výdaje související s úkoly v oblasti bankovního dohledu, které ECB vynaložila v prvním období placení poplatku
a které lze získat zpět prostřednictvím poplatků za dohled, byly zahrnuty do roční účetní závěrky ECB za
rok 2014 (2).

(6)

Odhadované roční výdaje za období placení poplatku roku 2015 jsou odvozeny ze schváleného rozpočtu ECB,
a to s přihlédnutím k vývoji odhadovaných ročních výdajů ECB, který byl v době přípravy tohoto rozhodnutí
znám,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Definice
Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí definice uvedené v nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014
(ECB/2014/17) (3) a nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41).
(1) Úř. věst. L 311, 31.10.2014, s. 23.
(2) Zveřejněna na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu v únoru 2015.
(3) 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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Článek 2
Celková výše ročních poplatků za dohled za první období placení poplatku a za rok 2015
1.
Celková výše ročních poplatků za dohled za první období placení poplatku a za rok 2015 činí 325 986 085 EUR,
což odpovídá skutečným nákladům ECB za listopad a prosinec 2014 a odhadovaným ročním nákladům ECB za
rok 2015, jež jsou uvedeny v příloze I tohoto rozhodnutí.
2.
Každá kategorie dohlížených subjektů a dohlížených skupin uhradí celkovou výši ročních poplatků za dohled, jak
je uvedeno v příloze II tohoto rozhodnutí.
Článek 3
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 29. dubna 2015.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 10. dubna 2015.
Prezident ECB
Mario DRAGHI
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PŘÍLOHA I
(EUR)
2014

2015

Celkem

18 456 945

151 665 635

170 122 580

Nájem a údržba budov

2 199 243

22 563 517

24 762 760

Další provozní výdaje

9 316 824

121 783 921

131 100 745

29 973 012

296 013 073

325 986 085

Mzdy a požitky

Celkem

PŘÍLOHA II
(EUR)
2014

2015

Celkem

29 973 012

296 013 073

325 986 085

Poplatky uložené významným subjektům
nebo významným skupinám

25 622 812

264 068 941

289 691 753

Poplatky uložené méně významným sub
jektům nebo méně významným skupinám

4 350 200

31 944 132

36 294 332

Poplatky za dohled
z toho:
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OPRAVY
Oprava rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků
Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020
(Úřední věstník Evropské unie L 20 ze dne 27. ledna 2015)
1. Strana 49, příloha I:
místo:

„D. Francesc HOMS I MOLIST
Consejero de Presidencia“,

má být: „D. Francesc HOMS I MOLIST
Consejero de Presidencia de la Generalitat de Catalunya“.
2. Strana 50, příloha I:
místo:

„Sr. D. Juan VICENTE HERRERA
Presidente de la Junta de Castilla y León“,

má být: „Sr. D. Juan Vicente HERRERA CAMPO
Presidente de la Junta de Castilla y León“.
3. Strana 64, příloha II:
místo:

„Mr Joël RIGUELLE
Député bruxellois“,

má být: „Mr Joël RIGUELLE
Bourgmestre de la commune de Berchem-Ste-Agathe“.
4. Strana 69, příloha II:
místo:

„D. Roger ALBINYANA I SAIGÍ
Secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Catalunya“,

má být: „D. Roger ALBINYANA I SAIGÍ
Secretario de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea de la Generalitat de Catalunya“.
5. Strana 69, příloha II:
místo:

„D. Enrique BARRASA SÁNCHEZ
Director General de Inversiones y Acción Exterior de Extremadura“,

má být: „D. Enrique BARRASA SÁNCHEZ
Director General de Acción Exterior del Gobierno de Extremadura“.
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Oprava rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků
Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020
(Úřední věstník Evropské unie L 31 ze dne 7. února 2015)
1.

Strana 27, příloha I:
místo:

„Cllr Stephen ALAMBRITIS
Leader of London Borough of Merton“,

má být: „Cllr Stephen ALAMBRITIS
Member of London Borough of Merton“.
2.

Strana 27, příloha I:
místo:

„Mr Michael ANTONIW
Assembly Member for Pontypridd“,

má být: „Mr Michael ANTONIW AM
Member of the National Assembly for Wales“.
3.

Strana 27, příloha I:
místo:

„Cllr Robert Charles BRIGHT
Leader of Newport City Council“,

má být: „Cllr Robert Charles BRIGHT
Member of Newport City Council“.
4.

Strana 27, příloha I:
místo:

„Cllr Anthony Gerard BUCHANAN
Councillor East Renfrewshire Council“,

má být: „Cllr Anthony Gerard BUCHANAN
Member of East Renfrewshire Council“.
5.

Strana 27, příloha I:
místo:

„Cllr Joseph COONEY
Leader of Pendle Council“,

má být: „Cllr Joseph COONEY
Member of Pendle Council“.
6.

Strana 27, příloha I:
místo:

„Cllr Trevor CUMMINGS
Member of Ards Borough Council“,

má být: „Cllr Trevor William CUMMINGS
Member of Ards Borough Council“.
7.

Strana 27, příloha I:
místo:

„Jeremy Roger EVANS
Assembly Member Greater London Authority“,

má být: „Mr Jeremy Roger EVANS AM
Member of the Greater London Assembly“.
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Strana 27, příloha I:
místo:

„Ms Megan FEARON
Member of the Northern Ireland Assembly“,

má být: „Ms Megan FEARON MLA
Member of the Northern Ireland Assembly“.
9.

Strana 27, příloha I:
místo:

„Ms Patricia Josephine FERGUSON
Constituency member for Glasgow Maryhill & Springburn“,

má být: „Ms Patricia Josephine FERGUSON MSP
Member of the Scottish Parliament“.
10. Strana 28, příloha I:
místo:

„Cllr Gordon Charles KEYMER
Leader of Tandridge District Council“,

má být: „Cllr Gordon Charles KEYMER
Member of Tandridge Council“.
11. Strana 28, příloha I:
místo:

„Cllr Cormack MCCHORD
Councillor for Stirling“,

má být: „Cllr Cormick MCCHORD
Member of Stirling Council“.
12. Strana 28, příloha I:
místo:

„Mr William Stewart MAXWELL
MSP for West of Scotland“,

má být: „Mr William Stewart MAXWELL MSP
Member of the Scottish Parliament“.
13. Strana 28, příloha I:
místo:

„Cllr Paul WATSON
Leader, Sunderland Council“,

má být: „Cllr Paul WATSON
Member of Sunderland Council“.
14. Strana 29, příloha II:
místo:

„Jennette ARNOLD
Assembly Member Greater London Authority“,

má být: „Ms Jennette ARNOLD AM
Member of the Greater London Assembly“.
15. Strana 29, příloha II:
místo:

„Cllr Barbara GRANT
East Renfrewshire Council“,

má být: „Cllr Barbara GRANT
Member of East Renfrewshire Council“.
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16. Strana 29, příloha II:
místo:

„Cllr Arnold HATCH
Member of Craigavon Borough Council“,

má být: „Cllr Arnold George HATCH
Member of Craigavon Borough Council“.
17. Strana 29, příloha II:
místo:

„Mr James Robert HUME
Regional List member for South of Scotland“

má být: „Mr James Robert HUME MSP
Member of the Scottish Parliament“.
18. Strana 30, příloha II:
místo:

„Sir James Angus Rhoderick MCGRIGOR
Regional List Member for the Highlands and Islands“,

má být: „Sir James Angus Rhoderick MCGRIGOR MSP
Member of the Scottish Parliament“.
19. Strana 30, příloha II:
místo:

„Mr Fearghal MCKINNEY
Member of the Northern Ireland Assembly“,

má být: „Mr Fearghal MCKINNEY MLA
Member of the Northern Ireland Assembly“.
20. Strana 30, příloha II:
místo:

„Cllr Robert John PRICE
Leader of Oxford Council“,

má být: „Cllr Robert John PRICE
Member of Oxford Council“.
21. Strana 30, příloha II:
místo:

„Cllr Gary ROBINSON
Leader Shetland Islands Council“,

má být: „Cllr Gary ROBINSON
Member of Shetland Islands Council“.
22. Strana 30, příloha II:
místo:

„Rhodri Glyn THOMAS
Assembly Member for Carmarthen East and Dinefwr“,

má být: „Mr Rhodri Glyn THOMAS AM
Member of the National Assembly for Wales“.
23. Strana 30, příloha II:
místo:

„Cllr Martin John Beresford VEAL
Chairman, Bath & North East Somerset Council“,

má být: „Cllr Martin John Beresford VEAL
Member of Bath & North East Somerset Council“.
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