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MEZINÁRODNÍ DOHODY
ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/702
ze dne 15. dubna 2019
o uzavření Dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na
jedné straně a Kanadou na straně druhé jménem Unie
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a)
této smlouvy,
s ohledem na návrh Evropské komise,
s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

V souladu s rozhodnutím Rady, kterým se Komise pověřuje k zahájení jednání, sjednala Komise jménem
Evropského společenství a jeho členských států Dohodu o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho
členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé jménem Unie (dále jen „dohoda“).

(2)

V souladu s rozhodnutím Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě
2010/417/ES (2) byla dohoda ve dnech 17. a 18. prosince 2009 podepsána s výhradou jejího pozdějšího
uzavření.

(3)

Dohoda byla ratifikována všemi členskými státy s výjimkou Chorvatské republiky. Chorvatská republika přistoupí
k dohodě v souladu s čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2011.

(4)

Dohoda by nyní měla být schválena jménem Unie.

(5)

Články 3 a 4 rozhodnutí 2010/417/ES obsahují ustanovení o rozhodování a zastupování, pokud jde o různé
záležitosti stanovené v dohodě. Vzhledem k rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 28. dubna 2015 ve
věci C-28/12 by se uvedená ustanovení měla přestat uplatňovat. S ohledem na Smlouvy nejsou nová ustanovení
týkající se těchto záležitostí ani ustanovení o povinnostech členských států poskytovat informace, jako jsou
například ustanovení článku 5 rozhodnutí 2010/417/ES, nutná. Ustanovení článků 3, 4 a 5 rozhodnutí
2010/417/ES by proto měla pozbýt platnosti ke dni vstupu tohoto rozhodnutí v platnost,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně
druhé se schvaluje jménem Unie (3).
(1) Souhlas ze dne 2. října 2018 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
(2) Rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě 2010/417/ES ze dne 30. listopadu 2009 o podpisu
a prozatímním provádění Dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou
na straně druhé (Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 30).
(3) Dohoda byla zveřejněna v Úř. věst. L 207 ze dne 6. srpna 2010, s. 32 spolu s rozhodnutím o podpisu.
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Článek 2
Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení uvedené v článku 23 dohody a vyjádří tak souhlas Unie s tím, aby byla
dohodou (4) vázána, a učiní toto oznámení:
„V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 Evropská unie nahradila Evropské
společenství, stala se jeho nástupkyní a od uvedeného dne vykonává všechna jeho práva a povinnosti. Odkazy na
„Evropské společenství“ ve znění dohody se proto na příslušných místech považují za odkazy na „Evropskou unii“.“
Článek 3
Ustanovení článků 3, 4 a 5 rozhodnutí 2010/417/ES pozbývají platnosti ke dni vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.
Článek 4
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 15. dubna 2019.
Za Radu
předseda
P. DAEA

(4) Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku.
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ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/703
ze dne 8. října 2014
o podpisu, jménem Evropské unie a jejích členských států, Protokolu, kterým se mění Dohoda
o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy s ohledem na
přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této
smlouvy,
s ohledem na akt o přistoupení Chorvatska, a zejména na čl. 6 odst. 2 druhý pododstavec tohoto aktu,
s ohledem na návrh Evropské komise,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dne 14. září 2012 zmocnila Rada Komisi, aby jménem Unie a jejích členských států a Chorvatské republiky
zahájila jednání s cílem sjednat Protokol, kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským
společenstvím a jeho členskými státy (1) s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (dále jen
„protokol“).

(2)

Tato jednání byla úspěšně ukončena dne 16. října 2013.

(3)

Protokol by měl být podepsán jménem Unie a jejích členských států s výhradou pozdějšího uzavření,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Podpis Protokolu, kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho
členskými státy s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (2), se schvaluje jménem Unie a jejích
členských států s výhradou jeho uzavření.
Článek 2
Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat protokol jménem Unie a jejích členských
států.
Článek 3
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 8. října 2014.
Za Radu
předseda
M. LUPI

(1) Znění dohody bylo zveřejněno v Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 32.
(2) Znění protokolu bude zveřejněno společně s rozhodnutím o jeho podpisu.
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ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/704
ze dne 15. dubna 2019
o uzavření, jménem Evropské unie a jejích členských států, Protokolu, kterým se mění Dohoda
o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy s ohledem na
přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a)
této smlouvy,
s ohledem na akt o přistoupení Chorvatska, a zejména na čl. 6 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného aktu,
s ohledem na návrh Evropské komise,
s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2019/703 (2) byl Protokol, kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi
Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy (3) s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky
k Evropské unii (dále jen „protokol“), podepsán s výhradou jeho uzavření.

(2)

Protokol by měl být schválen,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Protokol, kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy
s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii, se schvaluje jménem Unie a jejích členských států.
Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.
Článek 2
Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné uložit jménem Evropské unie a jejích členských států
listinu o schválení, jak je stanoveno v článku 3 protokolu (4).
Článek 3
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 15. dubna 2019.
Za Radu
předseda
P. DAEA

(1) Souhlas ze dne 12. září 2018 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
(2) Rozhodnutí Rady (EU) 2019/703 ze dne 8. října 2014 o podpisu, jménem Evropské unie a jejích členských států, protokolu, kterým se
mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy s ohledem na přistoupení Chorvatské
republiky k Evropské unii (viz strana 3 v tomto čísle Úředního věstníku).
(3) Znění dohody bylo zveřejněno v Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 32.
(4) Den vstupu protokolu v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.
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PROTOKOL,
kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho
členskými státy s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
KANADA

na jedné straně a
BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,
BULHARSKÁ REPUBLIKA,
ČESKÁ REPUBLIKA,
DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,
ESTONSKÁ REPUBLIKA,
IRSKO,
ŘECKÁ REPUBLIKA,
ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,
CHORVATSKÁ REPUBLIKA,
ITALSKÁ REPUBLIKA,
KYPERSKÁ REPUBLIKA,
LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,
LITEVSKÁ REPUBLIKA,
LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,
MAĎARSKO,
REPUBLIKA MALTA,
NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
RAKOUSKÁ REPUBLIKA,
POLSKÁ REPUBLIKA,
PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,
RUMUNSKO,
REPUBLIKA SLOVINSKO,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA,
FINSKÁ REPUBLIKA,
ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

jako strany Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie a jako členské státy Evropské unie (dále jen
„členské státy“), a
EVROPSKÁ UNIE

na straně druhé,
S OHLEDEM NA přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii dne 1. července 2013,
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SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1
Chorvatská republika je stranou dohody o letecké dopravě, kterou Kanada a Evropské společenství a jeho členské
státy (1) podepsaly dne 17. prosince 2009 (dále jen „dohoda“).

Článek 2
Znění dohody v chorvatském jazyce (2) se stává platným za stejných podmínek jako ostatní jazyková znění.

Článek 3
Tento protokol podléhá schválení smluvními stranami v souladu s jejich vlastními postupy. Protokol vstupuje v platnost
dnem vstupu dohody v platnost. Pokud by však tento protokol schválily smluvní strany po vstupu dohody v platnost,
vstoupí protokol v platnost v souladu s čl. 23 odst. 1 dohody jeden měsíc po datu poslední z diplomatických nót,
v nichž strany potvrzují, že byly dokončeny všechny nezbytné postupy pro vstup tohoto protokolu v platnost.

V Bruselu dne dvacátého sedmého ledna dva tisíce sedmnáct ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském,
českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském,
maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském
a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

(1) Znění dohody bylo zveřejněno v Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 32.
(2) Chorvatské znění dohody bude zveřejněno ve zvláštním vydání Úředního věstníku k pozdějšímu dni.
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За държавите членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Za države članice
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā –
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
För medlemsstaterna

L 120/7

За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

За Канада
Por Canadá
Za Kanadu
For Canada
Für Kanada
Kanada nimel
Για τον Καναδά
For Canada
Pour le Canada
Za Kanadu
Per il Canada
Kanādas vārdā –
Kanados vardu
Kanada részéről
Għall-Kanada
Voor Canada
W imieniu Kanady
Pelo Canadá
Pentru Canada
Za Kanadu
Za Kanado
Kanadan puolesta
För Kanada
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NAŘÍZENÍ
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/705
ze dne 2. května 2019
o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní
kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2),
je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se
používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena
nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na
uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze
zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením,
které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU)
č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN
uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2
Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány
podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení
v platnost.
(1) Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
(2) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
(Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
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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 2. května 2019.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Stephen QUEST

generální ředitel
Generální ředitelství pro daně a celní unii
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PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení
(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Káča vyrobená z plastu, s odpalovačem a ozube
ným páskem.

9503 00 95

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1
a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na
znění kódů KN 9503 00 a 9503 00 95.

Káča se uvádí do pohybu pomocí odpalovače
a ozubeného pásku. Může být používána samo
statně k zábavě jednotlivých osob. Případně mo
hou dvě nebo více osob za použití dvou nebo
více těchto výrobků (roztočených na speciální
hrací ploše ve tvaru misky, předkládané samo
statně) soutěžit s cílem vytlačit rotující káču
protihráče.
Viz obrázek (*).

Výrobkem je káča, která je považována za
hračku čísla 9503 00 (viz rovněž vysvětlivky
k harmonizovanému systému k číslu 9503,
písm. D), bod xix). Má objektivní vlastnosti
hračky určené pro zábavu osob.
I když lze výrobek použít k soutěži mezi dvěma
nebo více osobami, není toto použití podstatnou
objektivní vlastností výrobku, pokud je předklá
dán samostatně (bez speciální hrací plochy). Za
řazení do čísla 9504 jako společenská hra je tedy
vyloučeno.
Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN
9503 00 95 jako ostatní hračky z plastů.

(*) Obrázek slouží pouze pro informaci.
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/706
ze dne 7. května 2019,
kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění
přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky karvon a kterým se mění
příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
(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. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 uvedeného
nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Směrnicí Komise 2008/44/ES (2) byl karvon zařazen jako účinná látka do přílohy I směrnice Rady
91/414/EHS (3).

(2)

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

(3)

Platnost schválení účinné látky karvon, jak je stanoveno v části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011,
skončí dnem 31. července 2019.

(4)

V souladu s článkem 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (5) a ve lhůtě stanovené v uvedeném
článku byla předložena žádost o obnovení schválení účinné látky karvon.

(5)

Žadatel předložil doplňující dokumentaci požadovanou podle článku 6 prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012.
Zpravodajský členský stát shledal žádost úplnou.

(6)

Zpravodajský členský stát vypracoval po konzultaci se spoluzpravodajským členským státem hodnotící zprávu
o obnovení a dne 31. května 2017 ji předložil Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“)
a Komisi.

(7)

Úřad předal hodnotící zprávu o obnovení žadateli a členským státům, aby se k ní vyjádřili, a obdržené
připomínky zaslal Komisi. Úřad rovněž zpřístupnil souhrn doplňující dokumentace veřejnosti.

(8)

Dne 12. července 2018 oznámil úřad Komisi svůj závěr (6) ohledně toho, zda lze očekávat, že karvon splní
kritéria pro schválení uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009. Dne 24. ledna 2019 předložila Komise
Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva první návrh zprávy o obnovení schválení karvonu.

(1) Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) Směrnice Komise 2008/44/ES ze dne 4. dubna 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek
benthiavalikarbu, boscalidu, karvonu, fluoxastrobinu, Paecilomyces lilacinus a prothiokonazolu (Úř. věst. L 94, 5.4.2008, s. 13).
(3) Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).
4
( ) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).
(5) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu
obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na
ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).
(6) EFSA Journal 2018;16(7):5390. EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide
risk assessment of the active substance carvone. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu.
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(9)

Žadateli byla poskytnuta možnost předložit k návrhu zprávy o obnovení schválení připomínky.

(10)

Pokud jde o nová kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému zavedená
nařízením Komise (EU) 2018/605 (7), naznačuje závěr úřadu, že je vysoce nepravděpodobné, že karvon je
endokrinní disruptor, pokud jde o estrogenní, androgenní, thyroidní a steroidogenní účinky. Kromě toho
dostupné údaje a vědecké posouzení rizika, které provedl úřad, naznačují, že není pravděpodobné, že karvon by
měl vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému. Komise se proto domnívá, že karvon nelze
považovat za látku s vlastnostmi vyvolávajícími narušení činnosti endokrinního systému.

(11)

Bylo zjištěno, že v případě jednoho či více reprezentativních použití alespoň jednoho přípravku na ochranu
rostlin obsahujícího účinnou látku karvon jsou kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES)
č. 1107/2009 splněna.

(12)

Posouzení rizik pro účely obnovení schválení karvonu vychází z omezeného počtu reprezentativních použití,
která však neomezují použití, pro něž mohou být přípravky na ochranu rostlin obsahující karvon povoleny.
Proto je vhodné nezachovat omezení použití jako regulátor růstu rostlin. Je tedy vhodné schválení karvonu
obnovit.

(13)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Toto nařízení by se mělo použít od prvního dne po datu skončení platnosti schválení účinné látky karvon.

(15)

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

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Obnovení schválení účinné látky
Schválení účinné látky karvon, specifikované v příloze I, se obnovuje za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2
Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011
Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3
Vstup v platnost a použitelnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se od 1. srpna 2019.
(7) Nařízení Komise (EU) 2018/605 ze dne 19. dubna 2018, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1107/2009 a stanoví se vědecká
kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému (Úř. věst. L 101, 20.4.2018, s. 33).

8.5.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 120/13

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 7. května 2019.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER

L 120/14

PŘÍLOHA I

Obecný název, identifikační
čísla

Karvon

Karvon: 602

(S)-5-isopropenyl-2-methyl
cyklohex-2-en-1-on

Čistota (1)

Datum schválení

923 g/kg d-karvonu

1. srpna 2019

Nebo
(S)-p-mentha-6,8-dien-2-on

d-karvon: nepřiděleno

Konec platnosti
schválení

31. července
2034

Zvláštní ustanovení

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES)
č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o obnovení
schválení karvonu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.

CS

244-16-8 (d-karvon =
S-karvon = (+)-karvon)

Název podle IUPAC

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní
pozornost:
— ochraně obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo za
hrnuto použití odpovídajících osobních ochranných prostředků.
Podmínky použití musí v příslušných případech zahrnovat opatření
ke zmírnění rizika. Zejména by měla být zvážena nezbytná časová
prodleva před vstupem do skladovacích prostor po aplikaci pří
pravků na ochranu rostlin obsahujících karvon.

— účinek procesů úpravy vody na povahu reziduí přítomných
v povrchových a podzemních vodách, když jsou povrchové
vody čerpány pro pitnou vodu.
Žadatel předloží uvedené informace do dvou let od data, kdy Ko
mise zveřejnila pokyny k hodnocení účinku procesů úpravy vody
na povahu reziduí přítomných v povrchových a podzemních vo
dách.

Úřední věstník Evropské unie

Žadatel předloží Komisi, členským státům a úřadu potvrzující infor
mace, pokud jde o:

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

8.5.2019

8.5.2019

PŘÍLOHA II

Příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 se mění takto:
1) v části A se zrušuje položka 165 pro karvon;

Číslo

Obecný název, identifikační
čísla

„135

Karvon
244-16-8 (d-karvon =
S-karvon = (+)-karvon)
Karvon: 602

Název podle IUPAC

(S)-5-isopropenyl-2-methyl
cyklohex-2-en-1-on

CS

2) v části B se doplňuje nová položka, která zní:
Čistota (1)

Datum schválení

923 g/kg d-karvonu

1. srpna 2019

Nebo
(S)-p-mentha-6,8-dien-2-on

d-karvon: nepřiděleno

Konec platnosti
schválení

31. července
2034

Zvláštní ustanovení

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6
nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny zá
věry zprávy o obnovení schválení karvonu, a zejména
dodatky I a II uvedené zprávy.
Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy vě
novat zvláštní pozornost:

Podmínky použití musí v příslušných případech za
hrnovat opatření ke zmírnění rizika. Zejména by měla
být zvážena nezbytná časová prodleva před vstupem
do skladovacích prostor po aplikaci přípravků na
ochranu rostlin obsahujících karvon.
Žadatel předloží Komisi, členským státům a úřadu po
tvrzující informace, pokud jde o:

Úřední věstník Evropské unie

— ochraně obsluhy a zajistit, aby v podmínkách pou
žití bylo zahrnuto použití odpovídajících osobních
ochranných prostředků.

— účinek procesů úpravy vody na povahu reziduí
přítomných v povrchových a podzemních vodách,
když jsou povrchové vody čerpány pro pitnou
vodu.
Žadatel předloží uvedené informace do dvou let od
data, kdy Komise zveřejnila pokyny k hodnocení
účinku procesů úpravy vody na povahu reziduí pří
tomných v povrchových a podzemních vodách.“
(1) Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o obnovení schválení.
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/707
ze dne 7. května 2019,
kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti
schválení účinných látek alfa-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalikarb, bifenazát,
boskalid, bromoxynil, kaptan, kyazofamid, desmedifam, dimethoát, dimethomorf, diuron, ethefon,
etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanát,
metalaxyl-m, methiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus kmen 251, fenmedifam,
fosmet, pirimifos-methyl, propamokarb, prothiokonazol, s-metolachlor a tebukonazol
(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. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec
uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou uvedeny účinné látky považované za
schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

Doba platnosti schválení účinných látek famoxadon, flumioxazin a metalaxyl-m byla prováděcím nařízením
Komise (EU) 2018/917 (3) prodloužena do 30. června 2019. Žádosti o obnovení zařazení účinných látek
famoxadon, flumioxazin a metalaxyl-m do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (4) byly předloženy v souladu
s článkem 4 nařízení Komise (EU) č. 1141/2010 (5).

(3)

Doby platnosti schválení účinných látek alfa-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalikarb, bifenazát,
boskalid, bromoxynil, kaptan, kyazofamid, desmedifam, dimethoát, dimethomorf, ethefon, etoxazol, fenamifos,
fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanát, methiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus kmen
251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, propamokarb, prothiokonazol a s-metolachlor byly prováděcím
nařízením (EU) 2018/917 prodlouženy do 31. července 2019.

(4)

Doba platnosti schválení účinné látky diuron byla prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/1262 (6)
prodloužena do 30. září 2019.

(5)

Doba platnosti schválení účinné látky tebukonazol skončí dne 31. srpna 2019 (7).

(1) Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).
(3) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/917 ze dne 27. června 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde
o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek alfa-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalikarb, bifenazát, boskalid,
bromoxynil, kaptan, karvon, chlorprofam, kyazofamid, desmedifam, dimethoát, dimethomorf, dikvat, ethefon, ethoprofos, etoxazol,
famoxadon, fenamidon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanát, Gliocladium catenulatum kmen: J1446,
isoxaflutol, metalaxyl‑m, methiokarb, methoxyfenozid, metribuzin, milbemektin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus kmen 251,
fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, propamokarb, prothiokonazol, pymetrozin a s‑metolachlor (Úř. věst. L 163, 28.6.2018, s. 13).
(4) Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).
(5) Nařízení Komise (EU) č. 1141/2010 ze dne 7. prosince 2010, kterým se stanoví postup pro obnovení zařazení druhé skupiny účinných
látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a kterým se vytváří seznam těchto látek (Úř. věst. L 322, 8.12.2010, s. 10).
(6) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1262 ze dne 20. září 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde
o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 1-methylcyklopropen, beta-cyfluthrin, chlorthalonil, chlortoluron, klomazon,
cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dimethenamid-P, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamon, fosthiazát, indoxakarb, MCPA,
MCPB, prosulfokarb, thiofanát-methyl a tribenuron (Úř. věst. L 238, 21.9.2018, s. 62).
(7) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).
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(6)

Žádosti o obnovení schválení látek uvedených ve 3. až 5. bodě odůvodnění byly předloženy v souladu
s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 844/2012 (8).

(7)

Vzhledem k tomu, že se posouzení uvedených látek zdrželo z důvodů, které žadatelé nemohli ovlivnit, skončí
platnost schválení uvedených účinných látek pravděpodobně před přijetím rozhodnutí o jejich obnovení. Je proto
nezbytné dobu platnosti jejich schválení prodloužit.

(8)

S ohledem na cíl čl. 17 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o případy, kdy má Komise
přijmout nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky zmíněné v příloze tohoto nařízení není obnoveno,
protože nejsou splněna kritéria pro schválení, stanoví Komise konec doby platnosti schválení na stejné datum
jako před tímto nařízením nebo na den vstupu v platnost nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky není
obnoveno, podle toho, co nastane později. Pokud jde o případy, kdy má Komise přijmout nařízení obnovující
schválení některé z účinných látek uvedených v příloze tohoto nařízení, pokusí se v závislosti na okolnostech
stanovit co nejbližší možné datum použitelnosti.

(9)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

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

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 7. května 2019.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER

(8) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu
obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na
ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).
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PŘÍLOHA

Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:
1) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 35, famoxadon, datum nahrazuje datem „30. června
2020“;
2) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 37, metalaxyl-M, datum nahrazuje datem „30. června
2020“;
3) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 39, flumioxazin, datum nahrazuje datem „30. června
2020“;
4) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 44, foramsulfuron, datum nahrazuje datem
„31. července 2020“;
5) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 46, kyazofamid, datum nahrazuje datem „31. července
2020“;
6) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 83, alfa-cypermethrin, datum nahrazuje datem
„31. července 2020“;
7) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 84, benalaxyl, datum nahrazuje datem „31. července
2020“;
8) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 85, bromoxynil, datum nahrazuje datem „31. července
2020“;
9) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 86, desmedifam, datum nahrazuje datem „31. července
2020“;
10) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 88, fenmedifam, datum nahrazuje datem „31. července
2020“;
11) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 97, s-metolachlor, datum nahrazuje datem „31. července
2020“;
12) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 99, etoxazol, datum nahrazuje datem „31. července
2020“;
13) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 109, bifenazát, datum nahrazuje datem „31. července
2020“;
14) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 110, milbemektin, datum nahrazuje datem „31. července
2020“;
15) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 141, fenamifos, datum nahrazuje datem „31. července
2020“;
16) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 142, ethefon, datum nahrazuje datem „31. července
2020“;
17) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 145, kaptan, datum nahrazuje datem „31. července
2020“;
18) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 146, folpet, datum nahrazuje datem „31. července
2020“;
19) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 147, formetanát, datum nahrazuje datem „31. července
2020“;
20) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 148, methiokarb, datum nahrazuje datem „31. července
2020“;
21) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 149, dimethoát, datum nahrazuje datem „31. července
2020“;
22) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 150, dimethomorf, datum nahrazuje datem
„31. července 2020“;
23) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 152, metribuzin, datum nahrazuje datem „31. července
2020“;
24) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 153, fosmet, datum nahrazuje datem „31. července
2020“;
25) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 154, propamokarb, datum nahrazuje datem
„31. července 2020“;
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26) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 156, pirimifos-methyl, datum nahrazuje datem
„31. července 2020“;
27) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 158, beflubutamid, datum nahrazuje datem
„31. července 2020“;
28) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 163, benthiavalikarb, datum nahrazuje datem
„31. července 2020“;
29) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 164, boskalid, datum nahrazuje datem „31. července
2020“;
30) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 166, fluoxastrobin, datum nahrazuje datem
„31. července 2020“;
31) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 167, Paecilomyces lilacinus kmen 251, datum nahrazuje
datem „31. července 2020“;
32) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 168, prothiokonazol, datum nahrazuje datem
„31. července 2020“;
33) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 192, diuron, datum nahrazuje datem „30. září 2020“;
34) v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 268, tebukonazol, datum nahrazuje datem „31. srpna
2020“.
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ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/708
ze dne 15. února 2019,
kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o stanovení
odvětví a pododvětví, která se považují za ohrožená únikem uhlíku, na období 2021 až 2030
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES (1), a zejména na
čl. 10b odst. 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2003/87/ES stanoví, že dražby povolenek na emise skleníkových plynů jsou základní zásadou v oblasti
působnosti systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii (dále jen „systém EU ETS“).

(2)

Evropská rada na zasedání v říjnu 2014 měla za to, že přidělování bezplatných povolenek by nemělo být
ukončeno a že platná opatření by měla po roce 2020 pokračovat, aby se předešlo riziku úniku uhlíku v důsledku
politiky v oblasti klimatu, dokud další velké ekonomiky nevyvinou srovnatelné úsilí. Za účelem zachování
environmentálního přínosu snižování emisí v Unii, přičemž opatření třetích zemí neposkytují průmyslu
srovnatelné pobídky ke snižování emisí, by mělo pokračovat přechodné přidělování bezplatných povolenek
zařízením v odvětvích a pododvětvích s rizikem úniku uhlíku.

(3)

Zkušenosti získané během uplatňování EU ETS potvrdily, že odvětví a pododvětví jsou vystavena riziku úniku
uhlíku v různé míře a že bezplatné povolenky zabránily úniku uhlíku. Zatímco některá odvětví a pododvětví lze
považovat za více ohrožená únikem uhlíku, jiná jsou schopná promítnout značný podíl nákladů na povolenky na
své emise do cen výrobků beze ztráty podílu na trhu a nesou pouze zbývající část nákladů, takže mají nízké
riziko úniku uhlíku. S cílem řešit riziko úniku uhlíku čl. 10b odst. 5 směrnice 2003/87/ES stanoví, že Komise má
stanovit seznam odvětví a pododvětví, která se považují za ohrožená únikem uhlíku (dále jen „seznam odvětví
ohrožených únikem uhlíku“). Tato odvětví a pododvětví mají obdržet bezplatné povolenky ve výši 100 %
množství stanoveného podle článku 10a směrnice 2003/87/ES.

(4)

Svým rozhodnutím 2014/746/EU (2) Komise stanovila seznam odvětví ohrožených únikem uhlíku na období
2015 až 2019. Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/410 (3) byla platnost seznamu odvětví
ohrožených únikem uhlíku prodloužena do 31. prosince 2020.

(5)

Článek 10b směrnice 2003/87/ES stanoví kritéria pro posuzování na základě údajů za tři poslední dostupné
kalendářní roky. V tomto smyslu použila Komise údaje z let 2013, 2014 a 2015, neboť v době posouzení byly
za rok 2016 k dispozici údaje jen k některým parametrům.

(1) Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.
(2) Rozhodnutí Komise 2014/746/EU ze dne 27. října 2014, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES
sestavuje na období 2015–2019 seznam odvětví a pododvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku
(Úř. věst. L 308, 29.10.2014, s. 114).
3
( ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/410 ze dne 14. března 2018, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem
posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií a rozhodnutí (EU) 2015/1814
(Úř. věst. L 76, 19.3.2018, s. 3).
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(6)

Při sestavování seznamu odvětví ohrožených únikem uhlíku na období 2021–2030 Komise posuzovala riziko
úniku uhlíku v odvětvích a pododvětvích podle klasifikace NACE-4, statistické klasifikace ekonomických činností
v rámci Evropské unie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (4). V rámci klasifikace
NACE-4 jsou odvětví přesně definovaná a jsou k dispozici optimální údaje. Každému odvětví je přiřazen
čtyřmístný číselný kód a každému pododvětví šestimístný nebo osmimístný kód Prodcom, tedy kód podle
klasifikace zboží používané pro statistické účely v odvětví průmyslové produkce v Unii, která vychází přímo
z klasifikace NACE.

(7)

Posouzení úniku uhlíku bylo provedeno ve dvou krocích. Při kvantitativním posouzení prvního stupně podle
klasifikace NACE-4 se má za to, že odvětví je ohroženo únikem uhlíku, pokud „ukazatel úniku uhlíku“ je vyšší
než minimální hodnota 0,2 stanovená v čl. 10b odst. 1 směrnice 2003/87/ES. U omezeného počtu případů, které
splňují jasně vymezená kritéria způsobilosti, jež jsou stanovena v čl. 10b odst. 2 a 3 směrnice 2003/87/ES, bylo
provedeno „posouzení druhého stupně“, a to buď jako kvalitativní posouzení podle stanovených kritérií, nebo
jako kvantitativní posouzení na podrobnější úrovni.

(8)

V souladu s článkem 10b směrnice 2003/87/ES byl ukazatel úniku uhlíku vypočten jako intenzita obchodu
daného odvětví s třetími zeměmi vynásobená intenzitou emisí z tohoto odvětví.

(9)

V souladu s článkem 10b směrnice 2003/87/ES byla intenzita obchodu s třetími zeměmi vypočtena jako poměr
celkové hodnoty vývozu do třetích zemí plus hodnoty dovozu z třetích zemí a celkové velikosti trhu
v Evropském hospodářském prostoru (roční obrat plus celkový dovoz z třetích zemí). Dále Komise posoudila
intenzitu obchodu jednotlivých odvětví a pododvětví na základě dat uvedených Eurostatem v databázi Comext.
Komise je považuje za nejúplnější a nejspolehlivější údaje o celkové hodnotě vývozu do třetích zemí a dovozu
z třetích zemí a o celkovém ročním obratu v Unii.

(10)

Intenzita emisí byla vypočtena jako součet přímých a nepřímých emisí z dotyčného odvětví vydělený hrubou
přidanou hodnotou a měří se v kg CO2 děleno eury. Komise považuje za nejpřesnější a nejtransparentnější zdroj
dat o emisích CO2 na úrovni zařízení protokol transakcí Evropské unie, a proto byl použit pro výpočet přímých
emisí jednotlivých odvětví. Zařízení byla přiřazena k odvětvím podle klasifikace NACE-4 na základě informací na
úrovni zařízení poskytnutých členskými státy v rámci vnitrostátních prováděcích opatření, předložených podle
článku 11 směrnice 2003/87/ES a podle rozhodnutí Komise 2011/278/EU (5). Pro odhad hrubé přidané hodnoty
na úrovni odvětví byly použity údaje Eurostatu o strukturální statistice podnikání, jelikož jsou považovány za
nejpřesnější zdroj.

(11)

Pro stanovení nepřímých emisí jsou – vzhledem k nedostupnosti údajů na úrovni EU-28 – za nejspolehlivější
zdroj považována data o spotřebě elektřiny shromážděná přímo od členských států. Pro převod spotřeby
elektřiny na přímé emise je použit emisní faktor pro elektrickou energii. Jako referenční hodnotu použila Komise
průměrnou skladbu zdrojů výroby elektřiny v EU. Tento údaj je založen na celkovém ročním množství emisí
v Unii z odvětví energetiky, jež představuje všechny zdroje výroby elektřiny v Evropě vydělené odpovídajícím
množstvím vyrobené elektřiny. Emisní faktor pro elektrickou energii byl aktualizován, aby zohledňoval dekarbo
nizaci elektroenergetického sytému a rostoucí podíl obnovitelných zdrojů energie. Nová hodnota by měla být
vztažena k roku 2015, což je v souladu s údaji za tři poslední tři dostupné kalendářní roky (2013–2015).
Aktualizovaná hodnota činí 376 gramů oxidu uhličitého na kWh.

(12)

Ustanovení čl. 10b odst. 2 a 3 směrnice 2003/87/ES uvádí podrobná pravidla pro způsobilost konkrétních
odvětví a pododvětví za účelem druhého posouzení v případě, že nesplní hlavní kritérium úniku uhlíku pro
zařazení na seznam odvětví ohrožených únikem uhlíku. V případech, kdy ukazatel úniku uhlíku činil 0,15 až 0,2,
mohlo odvětví požádat o provedení kvalitativního posouzení podle kritérii vymezených v čl. 10b odst. 2 uvedené
směrnice. V souladu s čl. 10b odst. 3 odvětví a pododvětví s intenzitou emisí vyšší než 1,5 byla způsobilá
požádat buď o kvalitativní posouzení, nebo o kvantitativní posouzení na podrobnější úrovni (šestimístný nebo
osmimístný kód Prodcom). O oba typy posouzení byla způsobilá požádat i odvětví a pododvětví, pro něž se
množství bezplatných povolenek vypočítává na základě referenční úrovně rafinérií. Odvětví a pododvětví, jež
jsou uvedena v bodě 1.2 přílohy rozhodnutí 2014/746/EU, byla způsobilá podat žádost o kvantitativní
posouzení na podrobnější úrovni.

(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace
ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statis
tických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).
5
( ) Rozhodnutí Komise 2011/278/EU ze dne 27. dubna 2011, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování
bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES
(Úř. věst. L 130, 17.5.2011, s. 1).
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(13)

V době od listopadu 2017 do února 2018 byla provedena konzultace on-line, při níž byly zúčastněné strany
vyzvány, aby se vyjádřily k možným metodikám pro stanovení seznamu odvětví ohrožených únikem uhlíku.
Respondenti se celkově vyslovili pro posouzení druhého stupně, která by byla stejně robustní, spravedlivá a trans
parentní jako kvantitativní posouzení prvního stupně, a vyjádřili podporu pro jednotný rámec posuzování, který
zohlední i zúčastněné strany. Od února do května 2018 se uskutečnily čtyři schůzky, jejichž účelem byla příprava
seznamu odvětví ohrožených únikem uhlíku a příprava na další činnosti týkající se posouzení, které je třeba
provést spolu s členskými státy a zúčastněnými stranami.

(14)

Bylo provedeno posouzení dopadů (6) s cílem zajistit, že posouzení prvního stupně a posouzení druhého stupně
za účelem vytvoření seznamu odvětví ohrožených únikem uhlíku na období 2021–2030 budou prováděna
srovnatelným způsobem, tj. že obě posouzení zajistí, že budou určena pouze odvětví s rizikem úniku uhlíku.
Posouzení dopadů se zaměřilo na operační možnosti týkající se rámce pro posuzování druhého stupně.

(15)

Předběžný seznam odvětví ohrožených únikem uhlíku na roky 2021–2030 (7) byl zveřejněn dne 8. května 2018
spolu s rámcovými pokyny Komise pro kvalitativní posouzení a kvantitativní posouzení na podrobnější
úrovni (8).

(16)

Řada odvětví, jež na základě kvantitativních kritérií stanovených v čl. 10b odst. 1 nebyla považovaná za odvětví
s rizikem úniku uhlíku, byla posouzena z hlediska kritérií podle čl. 10b odst. 2 a 3 směrnice 2003/87/ES.

(17)

Celkem Komise posoudila 245 průmyslových odvětví zařazených do oddílů „Těžba a dobývání“ a „Zpracovatelský
průmysl“ klasifikace NACE. Odvětví a pododvětví uvedená v bodě 1 přílohy tohoto rozhodnutí splňují kritéria
podle čl. 10b odst. 1 směrnice 2003/87/ES a měla by být považována za odvětví a pododvětví s rizikem úniku
uhlíku.

(18)

Kvalitativní posouzení na základě kritérií stanovených v čl. 10b odst. 2 a čl. 10b odst. 3 směrnice 2003/87/ES
byla provedena v řadě odvětví. V případě odvětví: „Těžba soli“ (kód NACE 0893), „Konečná úprava textilií“ (kód
NACE 1330), „Výroba základních farmaceutických výrobků“ (kód NACE 2110), „Výroba keramických a porcelá
nových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů“ (kód NACE 2341), „Výroba keramických
sanitárních výrobků“ (kód NACE 2342) a „Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných
výrobků“ (kód NACE 2332) bylo zjištěno, že zařazení těchto odvětví na seznam odvětví ohrožených únikem
uhlíku je oprávněné. Proto by tato odvětví měla být v období 2021–2030 považována za odvětví s rizikem úniku
uhlíku.

(19)

V případě odvětví „Těžba hnědého uhlí“ (kód NACE 0520) zjistilo kvalitativní posouzení, jež bylo provedeno,
některé nedostatky, včetně toho, že toto odvětví nelze považovat za odvětví ovlivněné přímými náklady na emise,
a včetně pochybností, zda existuje souvislost mezi konkurencí ze strany jiných zdrojů paliv uvnitř Unie a únikem
uhlíku. Byla prokázána určitá regionální konkurence ze strany lignitových elektráren nacházejících se mimo Unii,
ačkoli posouzení provedené v rámci celé Unie potvrzuje, že toto odvětví je vystaveno vnější konkurenci ve velmi
omezené míře. Proto se dospělo k závěru, že zařazení tohoto odvětví na seznam odvětví a pododvětví, která se
považují za ohrožená únikem uhlíku, není oprávněné.

(20)

Komise obdržela tři žádosti od odvětví, jež nebyla zahrnuta do předběžného seznamu odvětví ohrožených
únikem uhlíku: „Těžba zemního plynu“ (kód NACE 0620), „Výroba sádrových výrobků pro stavební účely“ (kód
NACE 2362) a „Odlévání lehkých kovů“ (kód NACE 2453). Posouzení těchto žádostí se zaměřilo na jejich
způsobilost být na seznamu odvětví ohrožených únikem uhlíku, a to na základě posouzení prvního stupně podle
klasifikace NACE-4. Oficiální údaje použité pro posouzení prvního stupně byly sděleny zúčastněným stranám
a byly považovány za dostatečně robustní pro zveřejnění předběžného seznamu odvětví ohrožených únikem
uhlíku. Komise přezkoumala další informace poskytnuté uvedenými třemi odvětvími v jejich žádostech a nemá za
to, že tyto informace opravňují ke změně původního postoje. Tato odvětví i nadále nejsou považována za odvětví
s hrozbou úniku uhlíku, jelikož jejich příslušné ukazatele úniku uhlíku nejsou vyšší než minimální úroveň 0,2
stanovená v čl. 10b odst. 1 směrnice 2003/87/ES. Tato odvětví kromě toho i nadále nesplňují kritéria
způsobilosti pro další posouzení, jež jsou stanovena v čl. 10b odst. 2 a 3 směrnice 2003/87/ES.

(21)

Kvantitativní posouzení na podrobnější úrovni na základě kritérií stanovených v čl. 10b odst. 1 a 3 směrnice
2003/87/ES byla provedena v řadě pododvětví. V případě pododvětví: „Kaolin a jiné kaolinitické jíly“ (kód
Prodcom 08.12.21), „Brambory, upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou,
zmrazené (včetně brambor vařených nebo částečně vařených v oleji a zmrazených)“ (kód Prodcom 10.31.11.30),
„Sušené brambory ve formě mouky, moučky, vloček, granulí a pelet“ (kód Prodcom 10.31.13.00), „Rajčatový
protlak koncentrovaný“ (kód Prodcom 10.39.17.25), „Sušené odstředěné mléko“ (kód Prodcom 10.51.21),
„Sušené plnotučné mléko“ (kód Prodcom 10.51.22), „Kasein“ (kód Prodcom 10.51.53), „Laktosa a laktosový
sirup“ (kód Prodcom 10.51.54), „Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, sušená, v granulích nebo v jiné
pevné formě, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla“ (kód Prodcom 10.51.55.30), „Pekařské droždí“ (kód
Prodcom 10.89.13.34), „Sklotvorné smalty a glazury, engoby a podobné přípravky pro keramický průmysl,
smaltovny nebo sklárny“ (kód Prodcom 20.30.21.50), „Tekuté listry a podobné přípravky, skleněné frity a ostatní
sklo v prášku, granulích nebo vločkách“ (kód Prodcom 20.30.21.70) a „Volně kované výkovky dílů převodových

(6) Pracovní dokument útvarů Komise SWD (2019) 22.
(7) Oznámení Komise – Předběžný seznam odvětví ohrožených únikem uhlíku na období 2021–2030 (Úř. věst. C 162, 8.5.2018, s. 1).
(8) https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/leakage/docs/framework_for_qualitative_assessments.pdf https://ec.europa.
eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/leakage/docs/framework_for_disaggregated_assessments.pdf
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a klikových hřídelí a klik, z oceli, apod.“ (kód Prodcom 25.50.11.34) bylo zjištěno, že zařazení těchto pododvětví
na seznam odvětví ohrožených únikem uhlíku je oprávněné. Proto by se u těchto pododvětví v období 2021–
2030 mělo mít za to, že jsou ohrožena únikem uhlíku.
(22)

V případě pododvětví „Kakaová hmota, též odtučněná“ (kód Prodcom 10.82.11), „Kakaové máslo, kakaový tuk
a olej“ (kód Prodcom 10.82.12) a „Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla“ (kód Prodcom
10.82.13) zjistila kvantitativní posouzení na podrobnější úrovni, jež byla provedena, některé odchylky od
harmonizované metodiky, jež vedou k riziku značného nadhodnocení ukazatele úniku uhlíku. Proto se dospělo
k závěru, že zařazení těchto pododvětví na seznam odvětví ohrožených únikem uhlíku není oprávněné.

(23)

Jelikož má seznam odvětví ohrožených únikem uhlíku platit pro období 2021–2030, mělo by být toto
rozhodnutí platné od 1. ledna 2021,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Má se za to, že odvětví a pododvětví uvedená v příloze jsou v období 2021–2030 ohrožena únikem uhlíku.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se od 1. ledna 2021.

V Bruselu dne 15. února 2019.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
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Odvětví a pododvětví, která se podle článku 10b směrnice 2003/87/ES považují za ohrožená
únikem uhlíku
1. Podle kritérií uvedených v čl. 10b odst. 1 směrnice 2003/87/ES
Kód NACE

Popis

0510

Těžba černého uhlí

0610

Těžba ropy

0710

Těžba železných rud

0729

Těžba ostatních neželezných rud

0891

Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv

0899

Ostatní těžba a dobývání j. n.

1041

Výroba olejů a tuků

1062

Výroba škrobárenských výrobků

1081

Výroba cukru

1106

Výroba sladu

1310

Úprava a spřádání textilních vláken a příze

1395

Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů

1411

Výroba kožených oděvů

1621

Výroba dýh a desek na bázi dřeva

1711

Výroba buničiny

1712

Výroba papíru a lepenky

1910

Výroba koksárenských produktů

1920

Výroba rafinovaných ropných produktů

2011

Výroba technických plynů

2012

Výroba barviv a pigmentů

2013

Výroba jiných základních anorganických chemických látek

2014

Výroba jiných základních organických chemických látek

2015

Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin

2016

Výroba plastů v primárních formách

2017

Výroba syntetického kaučuku v primárních formách

2060

Výroba chemických vláken

2311

Výroba plochého skla

2313

Výroba dutého skla
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Popis

2314

Výroba skleněných vláken

2319

Výroba a zpracování ostatního skla včetně technického

2320

Výroba žáruvzdorných výrobků

2331

Výroba keramických obkladaček a dlaždic

2351

Výroba cementu

2352

Výroba vápna a sádry

2399

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.

2410

Výroba surového železa, oceli a feroslitin

2420

Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek

2431

Tažení tyčí za studena

2442

Výroba a hutní zpracování hliníku

2443

Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu

2444

Výroba a hutní zpracování mědi

2445

Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů

2446

Zpracování jaderného paliva

2451

Odlévání železa

2. Podle kritérií uvedených v čl. 10b odst. 2 směrnice 2003/87/ES
Kód NACE

Popis

0893

Těžba soli

1330

Konečná úprava textilií

2110

Výroba základních farmaceutických výrobků

2341

Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů

2342

Výroba keramických sanitárních výrobků

3. Podle kritérií uvedených v čl. 10b odst. 3 prvním pododstavci směrnice 2003/87/ES
Kód NACE

2332

Popis

Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků

4. Podle kritérií uvedených v čl. 10b odst. 3 pátém pododstavci směrnice 2003/87/ES
Kód Prodcom

Popis

081221

Kaolin a jiné kaolinitické jíly

10311130

Brambory, upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazené
(včetně brambor vařených nebo částečně vařených v oleji a zmrazených)
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Popis

10311300

Sušené brambory ve formě mouky, moučky, vloček, granulí a pelet

10391725

Rajčatový protlak koncentrovaný

105121

Odstředěné mléko, v pevné formě

105122

Plnotučné mléko, v pevné formě

105153

Kasein

105154

Laktosa a laktosový sirup

10515530

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, sušená, v granulích nebo v jiné pevné formě, též
zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

10891334

Pekařské droždí

20302150

Sklotvorné smalty a glazury, engoby a podobné přípravky pro keramický průmysl, smaltovny nebo
sklárny

20302170

Tekuté listry a podobné přípravky, skleněné frity a ostatní sklo v prášku, granulích nebo vločkách

25501134

Volně kované výkovky dílů převodových a klikových hřídelí a klik, z oceli, apod.
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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/709
ze dne 6. května 2019
o jmenování manažera struktury vzdušného prostoru pro funkce sítě uspořádání letového
provozu (ATM) jednotného evropského nebe
(oznámeno pod číslem C(2019) 3228)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 ze dne 10. března 2004 o organizaci a užívání
vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi (nařízení o vzdušném prostoru) (1), a zejména na čl. 6 odst. 2 písm. b)
tohoto nařízení,
po konzultaci s Výborem pro jednotné nebe,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

V souladu s čl. 6 odst. 6 nařízení (ES) č. 551/2004 členské státy svěřily organizaci Eurocontrol provádění činností
souvisejících s uspořádáním toku letového provozu prostřednictvím centrální jednotky řízení dopravního toku
(CFMU).

(2)

Rozhodnutím C(2011) 4130 final ze dne 7. července 2011 Komise jmenovala organizaci Eurocontrol
manažerem struktury vzdušného prostoru, který má plnit úkoly nezbytné pro výkon funkcí sítě ATM jednotného
evropského nebe od července 2011 do prosince 2019.

(3)

Komise pravidelně přezkoumávala účelnost způsobu, jakým organizace Eurocontrol prováděla tyto úkoly
v období od roku 2011 do roku 2016. Komise dospěla k závěru, že organizace Eurocontrol tak činila způsobem,
který je z provozního hlediska uspokojivý.

(4)

V roce 2017 Komise přezkoumala řízení, finanční opatření a hlediska nákladového základu a nákladové
efektivnosti funkcí sítě ATM a dospěla k závěru, že manažer struktury vzdušného prostoru by měl mít při řízení
větší autonomii. Generální ředitel organizace Eurocontrol udělil takovou autonomii řediteli uspořádání struktury
vzdušného prostoru, který v organizaci Eurocontrol vykonává úkoly manažera struktury vzdušného prostoru,
rozhodnutím č. XI/91 (2017) ze dne 1. listopadu 2017 (2).

(5)

Komise rovněž dospěla k závěru, že funkce sítě ATM by měly být vykonávány pokročilejším a nákladově efektiv
nějším způsobem než v období 2011–2016, a to zejména tím, že se zamezí zdvojování úsilí, a tím bude
zapotřebí méně, nebo alespoň nikoli více, finančních a lidských zdrojů pro výkon těchto funkcí v členských
státech.

(6)

S ohledem na celkově kladné hodnocení nákladově efektivního provádění úkolů manažera struktury vzdušného
prostoru ze strany organizace Eurocontrol v prvním a druhém referenčním období systému sledování výkonnosti,
jak je stanoveno v článku 8 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 390/2013 (3), jakož i na potřebu zajistit
kontinuitu činnosti při provozu funkcí sítě ATM, vyzvala Komise dne 17. července 2018 organizaci Eurocontrol,
aby předložila návrh. Komise požádala organizaci Eurocontrol, aby specifikovala svou ochotu a schopnost
k opětovnému jmenování manažerem struktury vzdušného prostoru v souladu s kritérii stanovenými v čl. 6
odst. 2 nařízení (ES) č. 551/2004. V tomto ohledu organizaci Eurocontrol rovněž požádala, aby popsala, jak by
splnila podmínky stanovené v čl. 4 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/123 (4), a aby nastínila, jak
by po svém jmenování naplňovala požadavky stanovené v čl. 4 odst. 4 uvedeného nařízení.

(7)

Ve svém návrhu předloženém dne 17. prosince 2018 poskytla organizace Eurocontrol informace týkající se
požadavků stanovených v čl. 4 odst. 3 a 4 prováděcího nařízení (EU) 2019/123.

(1) Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 20.
(2) Rozhodnutí o udělení pravomocí a/nebo podpisového oprávnění řediteli uspořádání struktury vzdušného prostoru v záležitostech
týkajících se podpůrných služeb z ostatních oddělení organizace, rozpočtového procesu pro správu sítě, technických setkání vedoucích
pracovníků sítě v oblasti sociálního dialogu a provozních a technických dohod nezbytných pro výkon funkcí sítě organizace
Eurocontrol.
(3) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 390/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních
služeb a funkcí sítě (Úř. věst. L 128, 9.5.2013, s. 1).
(4) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/123 ze dne 24. ledna 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro funkce sítě uspořádání
letového provozu (ATM) a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 677/2011 (Úř. věst. L 28, 31.1.2019, s. 1).
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(8)

Po následné žádosti Komise poskytla organizace Eurocontrol dodatečné vysvětlení.

(9)

Komise posoudila materiály předložené organizací Eurocontrol a zjistila, že požadavky stanovené v čl. 4 odst. 3
prováděcího nařízení (EU) 2019/123 jsou splněny.

(10)

Pokud jde zejména o výsledky dosažené ve funkci manažera struktury vzdušného prostoru během prvního
a druhého referenčního období, organizace Eurocontrol se ve svém návrhu zabývá otázkami uvedenými v čl. 4
odst. 3 písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2019/123. Návrh prokazuje způsobilost a schopnost plnit úkoly
stanovené v článku 7 uvedeného nařízení.

(11)

V souladu s čl. 4 odst. 3 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2019/123 organizace Eurocontrol ve svém návrhu
z kvalitativního a kvantitativního hlediska popsala hlavní cíle, kterých plánuje s ohledem na řízení funkcí sítě
dosáhnout, a způsob, jakým bude zajišťovat kvalitní služby pro provozní uživatele.

(12)

V souladu s čl. 4 odst. 3 písm. c) prováděcího nařízení (EU) 2019/123, kromě jiného s odkazem na zkušenosti
z prvního a druhého referenčního období, organizace Eurocontrol popsala přístup a prostředky, které hodlá
používat jakožto manažer struktury vzdušného prostoru.

(13)

Pokud manažer struktury vzdušného prostoru provádí i jiné činnosti než ty, které se týkají výkonu funkcí sítě,
čl. 4 odst. 3 písm. d) prováděcího nařízení (EU) 2019/123 vyžaduje, aby prokázal že tyto další činnosti budou
prováděny nezávisle na úkolech manažera struktury vzdušného prostoru uvedených v článku 7. Organizace
Eurocontrol ve svém návrhu uvedla, že úkoly manažera struktury vzdušného prostoru týkající se výkonu funkcí
sítě budou prováděny ředitelstvím uspořádání struktury vzdušného prostoru a činnost této části organizace bude
odpovídajícím způsobem oddělena od jiných činností.

(14)

Kromě splnění požadavků dle čl. 4 odst. 3 navrhla organizace Eurocontrol, že bude i nadále při plnění úkolů
manažera struktury vzdušného prostoru po celou dobu svého jmenování zlepšovat nákladovou efektivnost.

(15)

Organizace Eurocontrol by proto měla být jmenována manažerem struktury vzdušného prostoru.

(16)

Toto jmenování by mělo zahrnovat třetí i čtvrté referenční období uvedené v článku 7 prováděcího nařízení
Komise (EU) 2019/317 (5), a to vzhledem k investicím potřebným k zavedení technologicky nejpokročilejšího
systému pro podporu výkonnosti funkcí sítě ATM a vzhledem k potřebě zajistit stabilitu a kontinuitu provozu
sítě.

(17)

V souladu s čl. 4 odst. 4 písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2019/123 by manažer struktury vzdušného prostoru
měl před začátkem třetího referenčního období obdržet osvědčení od Agentury Evropské unie pro bezpečnost
letectví.

(18)

Aby byla zajištěna autonomie manažera struktury vzdušného prostoru, je důležité přiměřené oddělení činností
v rámci organizace, která má být manažerem struktury vzdušného prostoru jmenována. V souladu s čl. 4 odst. 3
písm. d) prováděcího nařízení (EU) 2019/123 by tedy organizace Eurocontrol měla provádět své činnosti jako
manažer struktury vzdušného prostoru nezávisle na jakékoli jiné činnosti, a to i pokud jde o činnosti související
s prací mezinárodních organizací.

(19)

V zájmu zajištění spravedlnosti ve vztahu k členským státům a třetím zemím, jimž manažer struktury vzdušného
prostoru poskytuje své služby, by měl manažer struktury vzdušného prostoru disponovat vhodnými způsoby
financování a vynakládání prostředků a dodržovat zvláštní pravidla pro správu účtů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Jmenování manažera struktury vzdušného prostoru
1.

Organizace Eurocontrol je jmenována manažerem struktury vzdušného prostoru.

2.
Jmenování uvedené v odstavci 1 zahrnuje třetí a čtvrté referenční období uvedené v článku 7 prováděcího nařízení
(EU) 2019/317.
(5) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/317 ze dne 11. února 2019, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti a systém poplatků
v jednotném evropském nebi a kterým se ruší prováděcí nařízení (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013 (Úř. věst. L 56, 25.2.2019, s. 1).
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Článek 2
Úkoly manažera struktury vzdušného prostoru
1.
Organizace Eurocontrol jakožto manažer struktury vzdušného prostoru plní úkoly nezbytné pro výkon funkcí sítě
ATM uvedené v článku 7 prováděcího nařízení (EU) 2019/123.
2.
Organizace Eurocontrol jakožto manažer struktury vzdušného prostoru plní své úkoly v souladu s požadavky
stanovenými v článku 4 prováděcího nařízení (EU) 2019/123.

Článek 3
Certifikace
Před prováděním svěřených úkolů, nejpozději však 2. ledna 2020, obdrží manažer struktury vzdušného prostoru
osvědčení od Agentury v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/373 (6).

Článek 4
Manažer struktury vzdušného prostoru a Rada pro uspořádání struktury vzdušného prostoru
1.
Nadřízeným manažera struktury vzdušného prostoru uvedeným v čl. 18 odst. 4 písm. c) prováděcího nařízení (EU)
2019/123 je ředitel ředitelství uspořádání struktury vzdušného prostoru organizace Eurocontrol.
2.
Zástupcem organizace Eurocontrol uvedeným v čl. 18 odst. 4 písm. f) prováděcího nařízení (EU) 2019/123 je
generální ředitel organizace Eurocontrol.
3.
Manažer struktury vzdušného prostoru nese náklady spojené s administrativní podporou předsedy Rady pro
uspořádání struktury vzdušného prostoru.

Článek 5
Účast na konzultacích s členskými státy
Na žádost Komise se manažer struktury vzdušného prostoru účastní konzultací s členskými státy uvedených v článku 21
prováděcího nařízení (EU) 2019/123.

Článek 6
Nezávislý výkon úkolů
V souladu s čl. 4 odst. 3 písm. d) prováděcího nařízení (EU) 2019/123 organizace Eurocontrol provádí své úkoly
manažera struktury vzdušného prostoru nezávisle na jakékoli jiné činnosti, a to i pokud jde o činnosti související s prací
mezinárodních organizací.

Článek 7
Způsoby financování a vynakládání prostředků manažera struktury vzdušného prostoru
a oddělení účtů
1.
Aniž jsou dotčeny dohody uvedené v čl. 24 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2019/123, manažer struktury
vzdušného prostoru disponuje opatřeními zajišťujícími, že členské státy a třetí země uvedené v čl. 24 odst. 1 a 2
uvedeného nařízení spravedlivě a přiměřeně finančně přispívají na úkoly svěřené manažerovi struktury vzdušného
prostoru. Pokud jde o správu účtů, řídí se odstavci 3 a 4.
(6) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 ze dne 1. března 2017, kterým se stanoví společné požadavky na poskytovatele služeb
v oblasti uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu a dohled nad nimi,
zrušují nařízení (ES) č. 482/2008, prováděcí nařízení (EU) č. 1034/2011, (EU) č. 1035/2011 a (EU) 2016/1377 a mění nařízení (EU)
č. 677/2011 (Úř. věst. L 62, 8.3.2017, s. 1).
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2.
Manažer struktury vzdušného prostoru zajistí, aby platby členských států Unie v souladu s čl. 25 odst. 1
prováděcího nařízení (EU) 2019/123 nebyly použity k financování výdajů na jiné činnosti, než ty, které spadají do úkolů
uvedených v článku 7 uvedeného nařízení nebo které vznikly v důsledku účasti třetích zemí podle čl. 24 odst. 3 a 4
uvedeného nařízení.
3.
V souladu s čl. 25 odst. 3 písm. c) prováděcího nařízení (EU) 2019/123 jsou úkoly organizace Eurocontrol jako
manažera struktury vzdušného prostoru v rámci rozpočtu organizace Eurocontrol vedeny na odděleném účtu.
4.
V rámci účtu uvedeného v odstavci 3 vykáže manažer struktury vzdušného prostoru náklady vzniklé a platby
splatné na základě veškerých ujednání o spolupráci uvedených v čl. 24 odst. 3 a 4 prováděcího nařízení (EU) 2019/123
zvlášť.
Článek 8
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 6. května 2019.
Za Komisi
Violeta BULC

členka Komise
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AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ
DOHODOU
ROZHODNUTÍ VÝBORU PRO PŘIDRUŽENÍ EU-UKRAJINA VE SLOŽENÍ PRO OBCHOD
č. 1/2019
ze dne 25. března 2019
o sestavení seznamu rozhodců podle čl. 323 odst. 1 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií
a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně
a Ukrajinou na straně druhé [2019/710]
VÝBOR PRO PŘIDRUŽENÍ VE SLOŽENÍ PRO OBCHOD,

s ohledem na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich
členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (1), podepsanou v Bruselu dne 27. června 2014 (dále jen
„dohoda“), a zejména na čl. 323 odst. 1 a čl. 465 odst. 3 uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 323 odst. 1 dohody má Výbor pro přidružení ve složení pro obchod do šesti měsíců od data
vstupu dohody v platnost sestavit seznam osob, které jsou ochotny a schopny zastávat funkci rozhodce.

(2)

Unie navrhla pět kandidátských rozhodců. Ukrajina navrhla čtyři osoby, které jsou ochotny a schopny zastávat
funkci rozhodce. Ukrajina a Unie se dohodly na pěti státních příslušnících třetích zemí, kteří mohou zastávat
funkci předsedy rozhodčího tribunálu.

(3)

Aby se zabránilo dalšímu zpoždění při sestavení seznamu osob, které jsou ochotny a schopny zastávat funkci
rozhodce, a zajistilo se tak řádné fungování dohody, a zejména kapitoly 14 hlavy IV uvedené dohody, Výbor pro
přidružení ve složení pro obchod schválí uvedený seznam na základě předložených návrhů.

(4)

Ukrajina navrhne Výboru pro přidružení ve složení pro obchod pátého kandidáta co nejdříve,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.
Seznam osob, které jsou ochotny a schopny zastávat funkci rozhodce podle čl. 323 odst. 1 Dohody o přidružení
mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně
a Ukrajinou na straně druhé, je sestaven v příloze tohoto rozhodnutí.

2.
Ukrajina navrhne Výboru pro přidružení ve složení pro obchod co nejdříve pátého kandidáta, který je ochoten
a schopen zastávat funkci rozhodce.
(1) Úř. věst. L 161, 29.5.2014, s. 3.
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Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Kyjevě dne 25. března 2019.

Za Výbor pro přidružení ve složení pro obchod
předseda
Petros SOURMELIS

tajemníci
Za Ukrajinu

Za Evropskou unii

Oleksandra NECHYPORENKO

Christian FRIGAARD RASMUSSEN

8.5.2019
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PŘÍLOHA
SEZNAM ROZHODCŮ
PODLE ČL. 323 ODST. 1 DOHODY

Rozhodci navržení Evropskou unií:
1. Claus–Dieter EHLERMANN
2. Giorgio SACERDOTI
3. Jacques BOURGEOIS
4. Pieter Jan KUIJPER
5. Ramon TORRENT
Rozhodci navržení Ukrajinou:
1. Serhiy HRYSHKO
2. Taras KACHKA
3. Victor MURAVYOV
4. Yuriy RUDYUK
Předsedové vybraní stranami:
1. William DAVEY (USA)
2. Helge SELAND (Norsko)
3. Maryse ROBERT (Kanada)
4. Christian HÄBERLI (Švýcarsko)
5. Merit JANOW (USA)

L 120/33

L 120/34

Úřední věstník Evropské unie

CS

8.5.2019

OPRAVY
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 ze dne 11. prosince 2017, kterým
se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém
povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů
a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly
a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje
se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560
(Úřední věstník Evropské unie L 58 ze dne 28. února 2018)
Strana 9, čl. 2 odst. 1 písm. k):
místo:

„k) „vinařským rokem“ se rozumí vinařský rok pro odvětví vína podle čl. 6 písm. d) nařízení (EU)
č. 1308/2013.“,

má být:

„k) „vinařským rokem“ se rozumí hospodářský rok pro odvětví vína podle čl. 6 písm. d) nařízení (EU)
č. 1308/2013.“

Strana 12, čl. 9 odst. 1 písm. b) úvodní slova:
místo:

„b) matolinu a vinných kalů:“,

má být:

„b) matolin a vinných kalů:“.

Strana 17, článek 18 nadpis:
místo:

„Opatření v případě porušení předpisů souvisejících s průvodními dokumenty s výjimkou závažných
porušení předpisů“,

má být:

„Opatření v případě porušení předpisů souvisejících s průvodními doklady s výjimkou závažných
porušení předpisů“.

Strana 18, čl. 20 odst. 1 první pododstavec:
místo:

„1. Průvodní doklad pro dovoz vinařských výrobků musí zahrnovat osvědčení a zprávu rozboru uvedené
v čl. 90 odst. 3 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 1308/2013, a tvořit samostatný doklad (dále jen „doklad VI-1“).
Oddíl dokladu VI-1 obsahující zprávu o rozboru však není nutno vyplňovat, nejsou-li výrobky určeny k přímé
lidské spotřebě.“,

má být:

„1. Průvodní doklad pro dovoz vinařských výrobků musí zahrnovat osvědčení a zprávu o rozboru uvedené
v čl. 90 odst. 3 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 1308/2013 a tvořit jediný doklad (dále jen „doklad VI-1“). Oddíl
dokladu VI-1 obsahující zprávu o rozboru však není nutno vyplňovat, nejsou-li výrobky určeny k přímé lidské
spotřebě.“

Strana 19, čl. 21 písm. a) bod v):
místo:

„v) víno a hroznovou šťávu pro veletrhy podle článku 90 nařízení (ES) č. 1186/2009, pokud jsou příslušné
výrobky přepravovány v nádobách o objemu nejvýše dva litry, označených etiketou a opatřených
jednorázovým uzávěrem;“,

má být:

„v) víno a hroznovou šťávu pro veletrhy podle článku 90 nařízení (ES) č. 1186/2009, pokud jsou příslušné
výrobky uloženy v nádobách o objemu nejvýše dva litry, označených etiketou a opatřených jednorázovým
uzávěrem;“.

Strana 19, čl. 21 písm. b) návětí:
místo:

„b) jestliže je víno přepravováno v nádobách o objemu nejvýše 60 litrů, označených etiketou a opatřených
jednorázovým uzávěrem, a pokud pochází ze země, která poskytla zvláštní záruky přijaté Unií uvedené
v oddíle A části IV přílohy VII, musí být v části zprávy o rozboru v dokumentu VI-1 vyplněny pouze tyto
údaje:“,
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„b) jestliže je víno uloženo v nádobách o objemu nejvýše 60 litrů, označených etiketou a opatřených
jednorázovým uzávěrem, a pokud pochází ze země, která poskytla zvláštní záruky přijaté Unií uvedené
v oddíle A části IV přílohy VII, musí být v oddílu dokladu VI-1 obsahujícím zprávu o rozboru vyplněny
pouze tyto údaje:“.

Strana 24, čl. 30 odst. 2 první pododstavec:
místo:

„2.
Aniž je dotčena povinnost zaznamenávat údaje týkající se každé operace v oblasti opravy obsahu
alkoholu, obohacování, okyselování a odkyselování uvedených v čl. 29 odst. 2 písm. a), b) a c), mohou členské
státy od hospodářských subjektů, které tyto operace na svém území provádějí, požadovat, aby v určitém
časovém limitu oznámily svým příslušným orgánům nebo subjektům tyto operace poté, co byly provedeny,
nebo v případě obohacovacích operací před jejich provedením.“,

má být:

„2.
Aniž je dotčena povinnost zaznamenávat údaje týkající se každé operace v oblasti opravy obsahu
alkoholu, obohacování, přikyselování a odkyselování uvedených v čl. 29 odst. 2 písm. a), b) a c), mohou
členské státy od hospodářských subjektů, které tyto operace na jejich území provádějí, požadovat, aby
v určitém časovém limitu oznámily jejich příslušným orgánům nebo subjektům tyto operace poté, co byly
provedeny, nebo v případě obohacovacích operací před jejich provedením.“

Strana 25, čl. 36 odst. 1 druhá věta:
místo:

„Členské státy zajistí systém účinných úředních kontrol vycházejících z rizik.“,

má být:

„Členské státy zajistí systém účinných úředních kontrol založených na analýze rizika.“

Strana 26, čl. 37 odst. 4:
místo:

„4.
Kontroly vína a jiných vinařských výrobků ze třetích zemí se provádějí v členském státě vstupu na
území Unie na základě dokumentu VI-1.“,

má být:

„4.
Kontroly vína a jiných vinařských výrobků ze třetích zemí se provádějí v členském státě vstupu na
území Unie na základě dokladu VI-1.“

Strana 29, čl. 46 čtvrtý pododstavec první věta:
místo:

„V případě, že členský stát zajistí vyklučení nepovolené výsadby vlastními prostředky, vypočtou se příslušné
náklady, které ponese producent podle s čl. 71 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013, objektivně při zohlednění
nákladů na pracovní sílu, využití strojů a dopravních prostředků, případně jiných vzniklých nákladů.“,

má být:

„V případě, že členský stát zajistí vyklučení nepovolené výsadby vlastními prostředky, vypočtou se příslušné
náklady, které ponese producent podle čl. 71 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013, objektivně při zohlednění
nákladů na pracovní sílu, využití strojů a dopravních prostředků, případně jiných vzniklých nákladů.“

Strana 44, příloha V oddíl A, 6. řádek tabulky, první sloupec, první věta:
místo:

„Příslušné orgány v místě odeslání: název a adresa orgánu příslušného pro kontrolu vystavení obchodního
dokladu v místě odeslání.“,

má být:

„Příslušné orgány v místě odeslání: název a adresa orgánu příslušného pro kontrolu vystavení průvodního
dokladu v místě odeslání.“

Strana 45, příloha V oddíl A, 9. řádek tabulky na této straně, první sloupec:
místo:

„Kód vinařské oblasti“,

má být:

„Kód vinařské zóny“.

Strana 47, příloha V oddíl B bod 2.1 písm. e) úvodní slova a podbod i):
místo:

„e) Jiné údaje pro přepravu nebalených vín a moštů:
i) Vinařská oblast
Vinařská oblast, ze které pochází přepravovaný produkt, se označuje v souladu s dodatkem I přílohy VII
nařízení (EU) č. 1308/2013 a pomocí těchto zkratek: A, B, C I, C II, C III a) a C III b).“,
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„e) Jiné údaje pro přepravu nebalených produktů:
i) Vinařská zóna
Vinařská zóna, ze které pochází přepravovaný produkt, se označuje v souladu s dodatkem I přílohy VII
nařízení (EU) č. 1308/2013 a pomocí těchto zkratek: A, B, C I, C II, C III a) a C III b).“

Strana 47, příloha V oddíl B bod 2.1 písm. e) podbod ii) číslo 0:
místo:

„0. produkt nebyl podroben žádnému z níže uvedených operací;“,

má být:

„0. produkt nebyl podroben žádné z níže uvedených operací;“.

Strana 47, příloha V oddíl B bod 2.1 písm. e) poslední odstavec:
místo:

„Údaje o vinařské oblasti a provedených operacích doplňují údaje o označení produktu a uvádějí se za stejným
účelem.“,

má být:

„Údaje o vinařské zóně a provedených operacích doplňují údaje o označení produktu a uvádějí se za stejným
účelem.“

Strana 51, příloha VI část II oddíl A, poslední řádek formuláře:
místo:

„Odesílatel nebo zástupce, který potvrzuje výše uvedené údaje
(čl. 12 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2018/273)“,

má být:

„Odesílatel nebo zástupce, který potvrzuje výše uvedené údaje
(čl. 12 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273)“.
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