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MEZINÁRODNÍ DOHODY
ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/1187
ze dne 6. června 2019
o podpisu, jménem Evropské unie, a prozatímním provádění některých ustanovení Dohody mezi
Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady
2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční
trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení
přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně
jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních
služeb provádějících laboratorní činnosti
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 82 odst. 1 druhý pododstavec písm. d) a čl. 87
odst. 2 písm. a) ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 10. června 2016 zmocnila Komisi k zahájení jednání o uzavření Dohody mezi Evropskou unií
a Švýcarskou konfederací o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení
přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady
2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti
terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV
o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti (dále jen „dohoda“).

(2)

Jednání byla úspěšně uzavřena parafováním dohody dne 24. května 2018.

(3)

Jelikož se mezinárodní trestná činnost neomezuje na území Unie, nemůže být zlepšení výměny informací mezi
donucovacími orgány za účelem zachování bezpečnosti v Unii uspokojivě dosaženo členskými státy jednajícími
samostatně. Možnost, že by všechny členské státy a Švýcarská konfederace měly vzájemně přístup do svých
databází týkajících se souborů analýzy DNA, systémů pro daktyloskopickou identifikaci a údajů o registraci
vozidel, má zásadní význam pro podporu přeshraniční spolupráce v oblasti vymáhání práva.

(4)

Pro Irsko jsou rozhodnutí Rady 2008/615/SVV (1), rozhodnutí Rady 2008/616/SVV (2) a jeho příloha a rámcové
rozhodnutí Rady 2009/905/SVV (3) závazné, a proto se účastní přijímání a používání tohoto rozhodnutí

(1) Rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu
a přeshraniční trestné činnosti (Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1).
(2) Rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ze dne 23. června 2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce,
zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 12).
(3) Rámcové rozhodnutí Rady 2009/905/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících
laboratorní činnosti (Úř. věst. L 322, 9.12.2009, s. 14).
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(5)

Pro Spojené království jsou rozhodnutí 2008/615/SVV, rozhodnutí 2008/616/SVV a jeho příloha a rámcové
rozhodnutí 2009/905/SVV závazné, a proto se účastní přijímání a používání tohoto rozhodnutí.

(6)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke
Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně
není závazné ani použitelné.

(7)

Dohoda by měla být podepsána a k ní připojené prohlášení by mělo být schváleno. Některá ustanovení dohody
by měla být prozatímně prováděna až do dokončení postupů nezbytných k jejímu vstupu v platnost,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Podpis, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o uplatňování některých ustanovení
rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční
trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční
spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí
Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti se schvaluje
s výhradou jejího uzavření.
Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.
Článek 2
Prohlášení připojené k dohodě se schvaluje jménem Unie.
Článek 3
Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat tuto dohodu jménem Unie.
Článek 4
V souladu s čl. 8 odst. 3 dohody se ustanovení čl. 5 odst. 1 a 2 dohody provádějí prozatímně od podpisu dohody (4) do
dokončení postupů nezbytných k jejímu vstupu v platnost.
Článek 5
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 6. června 2019.
Za Radu
předsedkyně
A. BIRCHALL

(4) Den podpisu dohody zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.
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DOHODA
mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí
Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu
a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí
2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční
trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci
poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti
EVROPSKÁ UNIE

na jedné straně a
ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE

na straně druhé,
společně dále jen „smluvní strany“,

PŘEJÍCE SI zlepšit policejní a justiční spolupráci mezi členskými státy Evropské unie a Švýcarskou konfederací, aniž by

tím byla dotčena pravidla o ochraně svobody jednotlivce,
VZHLEDEM K TOMU, že současné vztahy mezi smluvními stranami, zejména Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským

společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji
schengenského acquis (1), svědčí o úzké spolupráci v boji proti trestné činnosti,
POUKAZUJÍCE NA společný zájem smluvních stran na tom, aby policejní spolupráce mezi členskými státy Evropské unie

a Švýcarskou konfederací probíhala rychlým a účinným způsobem slučitelným se základními zásadami jejich vnitro
státních právních systémů a v souladu s právy jednotlivce a zásadami Evropské úmluvy o ochraně lidských práv
a základních svobod podepsané v Římě dne 4. listopadu 1950,
VĚDOMY SI toho, že rámcové rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny

operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie (2) již stanoví pravidla, podle
kterých si mohou donucovací orgány členských států Evropské unie a Švýcarské konfederace účinně a rychle vyměňovat
stávající operativní a jiné informace pro účely vedení vyšetřování trestné činnosti nebo provádění operativně pátracích
činností,
VĚDOMY SI toho, že rychlá a účinná výměna přesných informací má zásadní význam pro podnícení mezinárodní

spolupráce v oblasti vymáhání práva.
VĚDOMY SI toho, že cílem je zavést postupy, které podpoří rychlý, účinný a nenákladný způsob výměny údajů, a že by

pro účely společného využívání údajů měly tyto postupy stanovit příslušné povinnosti a měly by zahrnovat vhodné
záruky, pokud jde o přesnost a zabezpečení údajů při jejich přenosu a uchovávání, jakož i postupy pro zaznamenávání
výměny údajů a omezení užití vyměněných informací,
POUKAZUJÍCE NA TO, že tato dohoda tudíž obsahuje ustanovení, která jsou založená na hlavních ustanoveních

rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti
terorismu a přeshraniční trestné činnosti (3) a rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ze dne 23. června 2008 o provádění
rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné
činnosti (4), včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o akreditaci
poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti (5), jejichž účelem je zlepšit výměnu informací a která
umožňují členským státům Evropské unie a Švýcarské konfederaci vzájemně si poskytnout práva na přístup do svých
automatizovaných souborů analýzy DNA, automatizovaných systémů pro daktyloskopickou identifikaci a registrů
vozidel,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Úř. věst. EU L 53, 27.2.2008, s. 52.
Úř. věst. EU L 386, 29.12.2006, s. 89.
Úř. věst. EU L 210, 6.8.2008, s. 1.
Úř. věst. EU L 210, 6.8.2008, s. 12.
Úř. věst. EU L 322, 9.12.2009, s. 14.
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POUKAZUJÍCE NA TO, že v případě údajů získaných z národních souborů analýzy DNA a automatizovaných systémů pro

daktyloskopickou identifikaci by měl systém založený na nalezení či nenalezení shody umožnit, aby vyhledávající stát
mohl ve druhé fázi požádat stát spravující soubor o konkrétní související osobní údaje a případně požádat o další
informace prostřednictvím postupů pro vzájemnou pomoc, včetně postupů přijatých podle rámcového rozhodnutí Rady
2006/960/SVV,
VZHLEDEM K TOMU, že tato ustanovení by podstatně urychlila stávající postupy, které umožňují členským státům

Evropské unie a Švýcarské konfederaci zjistit, zda má některý jiný stát k dispozici potřebné informace, a pokud ano,
o který stát se jedná,
BEROUCE V ÚVAHU, že přeshraniční srovnávání údajů přinese do oblasti boje proti trestné činnosti nový rozměr, a že

informace získané srovnáváním údajů povedou k novým přístupům k vyšetřování, a tím zásadním způsobem
napomohou činnosti donucovacích a justičních orgánů jednotlivých států,
BEROUCE V ÚVAHU, že tato pravidla vycházejí ze síťového propojení vnitrostátních databází států,

BEROUCE V ÚVAHU, že s výhradou dodržení určitých podmínek by měly mít státy možnost předávat osobní a jiné než

osobní údaje za účelem zlepšení výměny informací s cílem předcházet trestným činům a zachovat veřejný pořádek
a bezpečnost v souvislosti s významnými událostmi přeshraničního rozsahu,
VĚDOMY SI TOHO, že vedle zlepšení výměny informací je třeba upravit další formy užší spolupráce mezi policejními

orgány, zejména prostřednictvím společných bezpečnostních operací (např. společných hlídek),
BEROUCE V ÚVAHU, že systém založený na nalezení či nenalezení shody stanoví strukturu srovnávání anonymních

profilů, v rámci které dochází k výměně doplňujících osobních údajů pouze po nalezení shody, přičemž jejich
poskytnutí a obdržení se řídí vnitrostátními právními předpisy, včetně pravidel týkajících se právní pomoci, a že toto
nastavení zaručuje náležitý režim ochrany údajů, přičemž poskytnutí osobních údajů jinému státu je podmíněno
odpovídající úrovní ochrany údajů ze strany přijímajícího státu,
BEROUCE V ÚVAHU, že Švýcarská konfederace by měla nést náklady vzniklé jejím orgánům v souvislosti s uplatňováním

této dohody,
UZNÁVAJÍCE, že jelikož akreditace poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti je důležitým

krokem k bezpečnější a účinnější výměně forenzních informací, měla by Švýcarská konfederace dodržovat některá
ustanovení rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV,
BEROUCE V ÚVAHU, že zpracování osobních údajů podle této dohody orgány Švýcarské konfederace za účelem

předcházení, odhalování nebo vyšetřování terorismu a přeshraniční trestné činnosti by mělo podléhat normám
o ochraně osobních údajů podle vnitrostátního práva Švýcarské konfederace, které jsou v souladu se směrnicí
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů
nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (6),
VYCHÁZEJÍCE ze vzájemné důvěry členských států Evropské unie a Švýcarské konfederace ve strukturu a fungování jejich

právních systémů,
BEROUCE V ÚVAHU, že podle dohody mezi Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím obě země na základě

odkazu na spolupráci v rámci švýcarského informačního systému pro daktyloskopické údaje a profily DNA (7) sdílejí
stejnou databázi a stejné systémy výměny informací, pokud jde o údaje o DNA a daktyloskopické údaje,
UZNÁVAJÍCE, že ustanovení dvojstranných a mnohostranných dohod zůstávají použitelnými pro všechny záležitosti,

na které se nevztahuje tato dohoda,
(6) Úř. věst. EU L 119, 4.5.2016, s. 89.
(7) Úřední sbírka Švýcarska AS/RO 2006 2031; klasifikovaná sbírka Švýcarska SR/RS 0.360.514.1.
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SE ROZHODLY UZAVŘÍT TUTO DOHODU:

Článek 1
Předmět a účel
1.
S výhradou této dohody se články 1 až 24, čl. 25 odst. 1, článků 26 až 32 a článek 34 rozhodnutí Rady
2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, použijí
v dvoustranných vztazích mezi Švýcarskou konfederací a každým členským státem.
2.
S výhradou této dohody se články 1 až 19 a článek 21 rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí
2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně
jeho přílohy, s výjimkou kapitoly 4 bodu 1 uvedené přílohy, použijí v dvoustranných vztazích mezi Švýcarskou
konfederací a každým členským státem.
3.
Prohlášení učiněná členskými státy v souvislosti s rozhodnutími Rady 2008/615/SVV a 2008/616/SVV se použijí
rovněž v jejich dvoustranných vztazích se Švýcarskou konfederací.
4.
S výhradou této dohody se články 1 až 5 a čl. 6 odst. 1 rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci
poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti použijí v dvoustranných vztazích mezi Švýcarskou
konfederací a každým členským státem.

Článek 2
Definice
Pro účely této dohody se rozumí:
1) „smluvními stranami“ Evropská unie a Švýcarská konfederace;
2) „členským státem“ členský stát Evropské unie;
3) „státem“ členský stát nebo Švýcarská konfederace.

Článek 3
Jednotné uplatňování a výklad
1.
S cílem zajistit, aby ustanovení uvedená v článku 1 byla uplatňována a vykládána co nejjednotněji, smluvní strany
neustále sledují vývoj judikatury Soudního dvora Evropské unie a příslušných soudů Švýcarské konfederace týkající se
těchto ustanovení. K tomuto účelu se vytvoří mechanismus pro zajištění vzájemného pravidelného předávání této
judikatury.
2.
Je-li Soudnímu dvoru Evropské unie soudem členského státu předložena k rozhodnutí předběžná otázka týkající se
výkladu jakéhokoli ustanovení uvedeného v článku 1, je Švýcarská konfederace oprávněna předložit Soudnímu dvoru
Evropské unie spisy nebo písemná vyjádření.

Článek 4
Řešení sporů
Každý spor mezi Švýcarskou konfederací a členským státem týkající se výkladu nebo uplatňování této dohody nebo
některého z ustanovení uvedených v článku 1, jakož i jejich případných změn, může kterákoli ze stran sporu předložit
na setkání zástupců vlád členských států Evropské unie a Švýcarské konfederace za účelem jeho rychlého urovnání.

L 187/6

CS

Úřední věstník Evropské unie

12.7.2019

Článek 5
Změny
1.
V případě, že je třeba pozměnit ustanovení uvedená v článku 1, Evropská unie o této změně co nejdříve informuje
Švýcarskou konfederaci a zjistí její případné připomínky.
2.

Evropská unie oznámí Švýcarské konfederaci jakoukoli změnu ustanovení uvedených v článku 1, jakmile je přijata.

Švýcarská konfederace se nezávisle rozhodne, zda souhlasí s obsahem změny a zda ji provede ve svém vnitrostátním
právním řádu. Toto rozhodnutí se Evropské unii oznámí do tří měsíců od oznámení změny uvedené v prvním
pododstavci.
3.
Pokud může být obsah změny pro Švýcarskou konfederaci závazný až po splnění ústavních požadavků, informuje
o tom Švýcarská konfederace Evropskou unii při jejím oznámení. Švýcarská konfederace neprodleně písemně uvědomí
Evropskou unii o splnění všech ústavních požadavků. Není-li požadováno referendum, provede oznámení bezprostředně
po uplynutí lhůty pro referendum. Je-li požadováno referendum, má Švýcarská konfederace k učinění oznámení lhůtu
nejvýše dva roky od data oznámení Evropské unie. Od stanoveného dne, kdy má změna vstoupit pro Švýcarskou
konfederaci v platnost, až do oznámení o splnění ústavních požadavků Švýcarská konfederace prozatímně uplatňuje, jeli to možné, obsah změny.
4.
Pokud Švýcarská konfederace s obsahem změny nesouhlasí, uplatňování této dohody se pozastaví. Svolá se
zasedání smluvních stran za účelem posouzení veškerých možností, jak zajistit další řádné fungování této dohody,
včetně možného uznání rovnocennosti právních předpisů. Pozastavení uplatňování dohody skončí, jakmile Švýcarská
konfederace oznámí, že s obsahem změny souhlasí, nebo pokud se smluvní strany dohodnou na opětném uplatňování
dohody.
5.
Pokud se smluvní strany během šesti měsíců, kdy je uplatňování dohody pozastaveno, nedohodnou na jejím
opětném uplatňování, pozbude dohoda platnosti.
6.
Odstavce 4 a 5 tohoto článku se nevztahují na změny týkající se kapitol 3, 4 nebo 5 rozhodnutí Rady
2008/615/SVV nebo článku 17 rozhodnutí Rady 2008/616/SVV, v souvislosti s nimiž Švýcarská konfederace oznámila
Evropské unii, že se změnou nesouhlasí, přičemž uvedla důvody svého nesouhlasu. V takovém případě, a aniž je dotčen
článek 10 této dohody, se v dvoustranných vztazích mezi Švýcarskou konfederací a každým z členských států nadále
uplatňují příslušná ustanovení v nezměněném znění.

Článek 6
Přezkum
Smluvní strany se dohodly, že tuto dohodu společně přezkoumají nejpozději pět let po jejím vstupu v platnost. Tento
přezkum se zaměří zejména na praktické provádění, výklad a vývoj dohody a bude se týkat rovněž otázek, jako jsou
důsledky dalšího rozvoje Evropské unie v oblastech upravovaných touto dohodou.

Článek 7
Vztah k jiným nástrojům
1.
Švýcarská konfederace může i nadále uplatňovat dvoustranné nebo mnohostranné dohody nebo ujednání týkající
se přeshraniční spolupráce s členskými státy, které jsou v platnosti ke dni uzavření této dohody, pokud tyto dohody
nebo ujednání nejsou neslučitelné s cíli této dohody. Švýcarská konfederace Evropské unii oznámí dohody nebo
ujednání, které bude i nadále uplatňovat.
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2.
Po vstupu této dohody v platnost může Švýcarská konfederace uzavírat nebo uvádět v platnost další dvoustranné
nebo mnohostranné dohody nebo ujednání týkající se přeshraniční spolupráce s členskými státy, pokud tyto dohody
nebo ujednání rozšiřují nebo prohlubují cíle této dohody. Švýcarská konfederace oznámí Evropské unii takové nové
dohody nebo ujednání do tří měsíců od jejich podpisu, nebo v případě dohod či ujednání, které byly podepsány před
vstupem této dohody v platnost, do tří měsíců od jejich vstupu v platnost.
3.

Dohody a ujednání podle odstavců 1 a 2 se nesmějí dotýkat vztahů s členskými státy, které nejsou jejich stranami.

4.

Touto dohodou nejsou dotčeny stávající dohody o právní pomoci nebo vzájemném uznávání soudních rozhodnutí.

Článek 8
Oznámení, prohlášení a vstup v platnost
1.
Smluvní strany si vzájemně oznámí dokončení postupů nutných pro vyjádření souhlasu být touto dohodou
vázány.
2.
Evropská unie může vyjádřit svůj souhlas s tím, že bude touto dohodou vázána, i v případě, že rozhodnutí týkající
se zpracování osobních údajů, které jsou předávány nebo byly předávány podle rozhodnutí Rady 2008/615/SVV, ještě
nebyla přijata pro všechny členské státy.
3.

Ustanovení čl. 5 odst. 1 a 2 se uplatňuje prozatímně ode dne podpisu této dohody.

4.
Pokud jde o změny ustanovení uvedených v článku 1, které jsou přijaty v době od podpisu této dohody až do
jejího vstupu v platnost, lhůta tří měsíců uvedená v čl. 5 odst. 2 druhém pododstavci začíná běžet dnem vstupu této
dohody v platnost.
5.
Při učinění oznámení podle odstavce 1 nebo kdykoli poté, je-li tak stanoveno, učiní Švýcarská konfederace
prohlášení uvedená v čl. 1 odst. 3.
6.
Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem třetího měsíce následujícího po datu posledního oznámení podle
odstavce 1.
7.
Osobní údaje jsou členskými státy a Švýcarskou konfederací předávány podle této dohody pouze poté, co byla
do vnitrostátního práva států, kterých se toto předávání týká, provedena ustanovení kapitoly 6 rozhodnutí Rady
2008/615/SVV.
S cílem ověřit, zda tak Švýcarská konfederace učinila, se uskuteční hodnotící návštěva a zkušební provoz, a to v souladu
s podmínkami a ujednáními přijatelnými pro Švýcarskou konfederaci, jež jsou podobné podmínkám a ujednáním
realizovaným pro členské státy podle kapitoly 4 přílohy rozhodnutí Rady 2008/616/SVV.
Na základě celkové hodnotící zprávy a po učinění stejných opatření jako při zahájení automatizované výměny informací
v členských státech Rada rozhodne o datu nebo datech, od nichž budou členské státy moci zahájit předávání osobních
údajů Švýcarské konfederaci podle této dohody.
8.
Švýcarská konfederace provádí a uplatňuje ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680.
Švýcarská konfederace sdělí Evropské komisi znění hlavních ustanovení přijatých v oblasti upravené danou směrnicí.
9.
Švýcarská konfederace provádí a uplatňuje články 1 až 24, čl. 25 odst. 1, články 26 až 32 a článek 34 rámcového
rozhodnutí Rady 2009/905/SVV. Švýcarská konfederace sdělí Evropské komisi znění hlavních ustanovení přijatých
v oblasti upravené daným rámcovým rozhodnutím.
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10. Příslušné orgány Švýcarské konfederace nesmí uplatňovat ustanovení kapitoly 2 rozhodnutí Rady 2008/615/SVV,
dokud neprovede a nebude uplatňovat opatření uvedená v odstavcích 8 a 9 tohoto článku.

Článek 9
Přistoupení nového členského státu k Evropské unii
Přistoupení nových členských států k Evropské unii zakládá práva a povinnosti podle této dohody mezi těmito novými
členskými státy a Švýcarskou konfederací.

Článek 10
Ukončení platnosti
1.
Platnost této dohody může kterákoli ze smluvních stran kdykoliv ukončit podáním oznámení o vypovězení druhé
smluvní straně.
2.

Ukončení platnosti této dohody podle odstavce 1 nabývá účinku šest měsíců po učinění oznámení o vypovězení.

Tato dohoda je sepsána 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.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и деветнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve.
V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce devatenáct.
Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og nitten.
Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendneunzehn.
Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.
Done at Brussels on the twenty seventh day of June in the year two thousand and nineteen.
Fait à Bruxelles, le vingt sept juin deux mille dix-neuf.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće devetnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladiciannove.
Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év június havának huszonhetedik napján.
Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u dsatax.
Gedaan te Brussel, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e dezanove.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii nouăsprezece.
V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdevätnásť.
V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč devetnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.
Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni år tjugohundranitton.
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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 Конфедерация Швейцария
Por la Confederación Suiza
Za Švýcarskou konfederaci
For Det Schweiziske Forbund
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Šveitsi Konföderatsiooni nimel
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Za Švicarsku Konfederaciju
Per la Confederazione Svizzera
Šveices Konfederācijas vārdā –
Šveicarijos Konfederacijos vardu
A Svájci Államszövetség részéről
Għall-Konfederazzjoni Żvizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej
Pela Confederação Suíça
Pentru Confederația Elvețiană
Za Švajčiarsku konfederáciu
Za Švicarsko konfederacijo
Sveitsin valaliiton puolesta
För Schweiziska edsförbundet
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Prohlášení smluvních stran při podpisu dohody
Evropská unie a Švýcarská konfederace, smluvní strany Dohody o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady
2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti,
rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména
v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV
o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti (dále jen „dohoda“), prohlašují:
Provádění výměny údajů o DNA, daktyloskopických údajů a údajů o registraci vozidel podle dohody bude vyžadovat,
aby Švýcarská konfederace zřídila pro každou z uvedených kategorií údajů dvoustranná propojení s každým členským
státem.
S cílem umožnit a usnadnit toto propojení se Švýcarské konfederaci poskytne veškerá dostupná dokumentace,
programové vybavení a seznamy kontaktních údajů.
Za účelem sdílení zkušeností a získání praktické a technické pomoci bude mít Švýcarská konfederace možnost navázat
neformální partnerství s členskými státy, které už takovou výměnu údajů provádějí. Podmínky těchto partnerství budou
stanoveny přímo s dotčenými členskými státy.
Švýcarští odborníci mohou kdykoliv kontaktovat předsednictví Rady, Evropskou Komisi nebo přední odborníky v těchto
oblastech, aby získali informace, vysvětlení nebo jiný druh pomoci. Stejně tak Komise, kontaktuje-li při přípravě návrhů
nebo sdělení zástupce členských států, využije příležitosti kontaktovat i zástupce Švýcarské konfederace.
Švýcarští odborníci mohou být přizváni k účasti na zasedáních, v jejichž rámci odborníci z členských států jednají
v rámci Rady o technických aspektech, které přímo souvisejí s uplatňováním a rozvojem výše zmiňovaných rozhodnutí.

12.7.2019

Úřední věstník Evropské unie

CS

L 187/11

NAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1188
ze dne 14. března 2019,
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 zavedením tříd
vlastností ve vztahu k odolnosti proti zatížení větrem u vnějších clon a markýz
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví
harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (1),
a zejména na čl. 27 odst. 1 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Evropská norma EN 13561 o vnějších clonách a markýzách byla původně přijata Evropským výborem pro
normalizaci (CEN) v roce 2004 a změněna v roce 2008. Obsahuje čtyři třídy vlastností u vnějších clon a markýz,
zejména ve vztahu k odolnosti těchto výrobků proti zatížení větrem.

(2)

Třídy zavedené v normě EN 13561 nejsou dostačující pro všechny výrobky, které jsou v současnosti dostupné na
trhu. Nejnovější výrobky představují vyšší odolnost proti zatížení větrem než dříve. Používání stávajících tříd
může v některých případech vést k bezpečnostním problémům spojeným s připevněním těchto výrobků.

(3)

Je proto nezbytné ke klasifikaci uvedené v normě EN 13561 přidat další tři třídy vlastností pro odolnost proti
zatížení větrem. Rovněž je nezbytné rozlišovat používání tříd mezi podskupinami výrobků, na něž se tato norma
vztahuje, zejména u markýz s kloubovým ramenem, u vnějších clon s látkou pevně vedenou v bočních vodicích
lištách (postranních kolejnicích) a u markýz pro pergoly.

(4)

V souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 305/2011 mohou být třídy vlastností ve vztahu k základním charakteris
tikám stavebních výrobků stanoveny buď Komisí, nebo evropským normalizačním orgánem na základě
revidovaného mandátu. Vzhledem k tomu, že je třeba stanovit další třídy vlastností co nejdříve, měla by nové
třídy vlastností stanovit Komise. Podle čl. 27 odst. 2 uvedeného nařízení se mají tyto třídy používat v harmonizo
vaných normách,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Zavádí se třídy vlastností ve vztahu k odolnosti proti zatížení větrem u vnějších clon a markýz stanovené v příloze.

Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
(1) Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 5.
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Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 14. března 2019.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
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PŘÍLOHA

Tabulka 1
Třídy vlastností ve vztahu k odolnosti proti zatížení větrem u vnějších clon s látkou pevně
vedenou v bočních vodicích lištách (postranních kolejnicích) a u markýz pro pergoly
Třídy

0

1

2

3

Jmenovitý tlak větru pN (N/m2)

< 40

≥ 40 – < 70

≥ 70 – < 110

≥ 110 – < 170

Bezpečný tlak větru pN (N/m2)

< 48

≥ 48 – < 84

≥ 84 – < 132

≥ 132 – < 204

4

5

6

Jmenovitý tlak větru pN (N/m2)

≥ 170 – < 270

≥ 270 – < 400

≥ 400

Bezpečný tlak větru pN (N/m2)

≥ 204 – < 324

≥ 324 – < 480

≥ 480

Třídy

Tabulka 2
Třídy vlastností ve vztahu k odolnosti proti zatížení větrem u markýz s nůžkovým ramenem,
markýz se sklopným ramenem, markýz s vodicími rameny, svislých svinovacích markýz,
balkónových markýz, fasádních markýz, markýz pro střešní okna, markýz pro zimní zahrady a sítí
proti hmyzu
Třídy

0

1

2

3

Jmenovitý tlak větru pN (N/m2)

< 40

≥ 40 – < 70

≥ 70 – < 110

≥ 110

Bezpečný tlak větru pN (N/m2)

< 48

≥ 48 – < 84

≥ 84 – < 132

≥ 132

Tabulka 3
Třídy vlastností ve vztahu k odolnosti proti zatížení větrem u markýz s kloubovým ramenem
Třídy

0

1

2

Jmenovitý tlak větru pN (N/m2)

< 40

≥ 40 – < 70

≥ 70

Bezpečný tlak větru pN (N/m2)

< 48

≥ 48 – < 84

≥ 84
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1189
ze dne 8. července 2019,
kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém
certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém
certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (1), a zejména na čl. 19 odst. 6 a článek 20 uvedeného
nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Po prozatímním přijetí na plenárním zasedání v prosinci 2017 v Brisbane členové kimberleyského procesu na
plenárním zasedání v Bruselu v listopadu 2018 schválili zařazení Gabonské republiky na seznam členů tohoto
procesu.

(2)

Adresy příslušných orgánů několika členů kimberleyského procesu v příloze II a adresy příslušných orgánů
členských států v příloze III vyžadují aktualizaci.

(3)

V návaznosti na žádost Irska o určení orgánu Unie podle článku 19 nařízení (ES) č. 2368/2002 navštívila Komise
orgán EU určený Irskem, aby ověřila, zda je připraven ujmout se povinností uvedených v nařízení (ES)
č. 2368/2002. Provedené přípravy a plánované postupy orgánu EU určeného Irskem naznačují, že bude schopen
spolehlivě, včas, účinně a přiměřeně plnit úkoly požadované kapitolami II, III a V nařízení (ES) č. 2368/2002. Je
nezbytné stanovit pro Irsko realistický časový rámec pro provedení nezbytných změn.

(4)

Na základě toho, že členové kimberleyského procesu na plenárním zasedání v Bruselu v listopadu 2018 přijali
správní rozhodnutí „Compilation of Modifications to Technical definitions“ (Soubor změn technických definic), by měl
být výraz „země původu“ v certifikátech kimberleyského procesu nahrazen výrazem „země těžebního původu“.

(5)

Aby bylo zohledněno nahrazení výrazu „země původu“ výrazem „země těžebního původu“ v certifikátu Evropské
unie, jak je definován v čl. 2 písm. g) nařízení (ES) č. 2368/2002, měla by být odpovídajícím způsobem změněna
příloha IV uvedeného nařízení. S ohledem na čas potřebný k zajištění dostupnosti nových certifikátů je nutno
příslušným orgánům v rámci Unie poskytnout rozumnou lhůtu, aby na tuto změnu mohly zareagovat.

(6)

Přílohy II, III a IV nařízení (ES) č. 2368/2002 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 22 nařízení (ES)
č. 2368/2002,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Nařízení (ES) č. 2368/2002 se mění takto:
1) Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.
2) Příloha III se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.
3) Příloha IV se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.
(1) Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 28.
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Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Ustanovení čl. 1 bodu 3 se však použije ode dne 1. ledna 2020.
Pokud jde o Irsko, příloha III se použije ode dne 1. září 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 8. července 2019.
Za Komisi
Federica MOGHERINI

místopředsedkyně
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PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA II
Seznam členů Kimberleyského systému certifikace a jejich řádně jmenovaných příslušných orgánů zmíněných
v článcích 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 a 20
ANGOLA

Ministry of Mineral Resources and Petroleum
Rua Engenheiro Armindo de Andrade, No 103
Miramar Bairro Sambizanga
1072 Luanda
Angola
ARMÉNIE

Department of Gemstones and Jewellery
Ministry of Trade and Economic Development
M. Mkrtchyan 5
Yerevan
Armenia
AUSTRÁLIE

Department of Foreign Affairs and Trade
Trade Development Division
R.G. Casey Building
John McEwen Crescent
Barton ACT 0221
Australia
BANGLADÉŠ

Export Promotion Bureau
TCB Bhaban
1, Karwan Bazaar
Dhaka
Bangladesh
BĚLORUSKO

Ministry of Finance
Department for Precious Metals and Precious Stones
Sovetskaja S., 7
220010 Minsk
Republic of Belarus
BOTSWANA

Ministry of Minerals, Green Technology and Energy Security (MMGE)
Fairgrounds Office Park, Plot No. 50676 Block C
P/Bag 0018
Gaborone
Botswana
BRAZÍLIE

Ministry of Mines and Energy
Esplanada dos Ministérios, Bloco‘U’, 4o andar
70065, 900 Brasilia, DF
Brazil
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KAMBODŽA

Ministry of Commerce
Lot 19-61, MOC Road (113 Road), Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla
Khan Sen Sok, Phnom Penh
Cambodia
KAMERUN

National Permanent Secretariat for the Kimberley Process
Ministry of Mines, Industry and Technological Development
Intek Building, 6th floor,
Navik Street
BP 35601 Yaounde
Cameroon
KANADA

Mezinárodní:
Global Affairs Canada Natural Resources and Governance Division (MES) 125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1 A 0G2
Canada
Obecné dotazy týkající se přírodních zdrojů Kanady:
Kimberley Process Office
Lands and Minerals Sector Natural Resources Canada (NRCan)
580 Booth Street, 10th floor
Ottawa, Ontario
Canada K1 A 0E4
STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA

Secrétariat permanent du processus de Kimberley
BP: 26 Bangui
Central African Republic
ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

Department of Inspection and Quarantine Clearance
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)
9 Madian East Road
Haidian District, Beijing 100088
People's Republic of China
HONGKONG, Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky

Department of Trade and Industry
Hong Kong Special Administrative Region
People's Republic of China
Room 703, Trade and Industry Tower
700 Nathan Road
Kowloon
Hong Kong
China
DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO

Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses (CEEC)
3989, av des cliniques
Kinshasa/Gombe
Democratic Republic of Congo
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KONŽSKÁ REPUBLIKA

Bureau d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses (BEEC)
BP 2787
Brazzaville
Republic of Congo
POBŘEŽÍ SLONOVINY

Ministère de l'Industrie et des Mines
Secrétariat Permanent de la Représentation en Côte d'Ivoire du Processus de Kimberley (SPRPK-CI)
Abidjan-Plateau, Immeuble les Harmonies II
Abidjan
Côte d'Ivoire
SVAZIJSKO

Office for the Commissioner of Mines
Minerals and Mines Departments, Third Floor Lilunga Building (West Wing),
Somhlolo Road,
Mbabane
Eswatini
EVROPSKÁ UNIE

European Commission
Service for Foreign Policy Instruments
Office EEAS 03/330
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgium
GABON

Centre Permanent du Processus de Kimberley (CPPK)
Ministry of Equipment, Infrastructure, and Mines
Immeuble de la Geologie, 261 rue Germain Mba
B.P. 284/576
Libreville
Gabon
GHANA

Ministry of Lands and Natural Resources
Accra P.O. Box M 212
Ghana
GUINEA

Ministry of Mines and Geology
Boulevard du Commerce – BP 295
Quartier Almamya/Commune de Kaloum
Conakry
Guinea
GUYANA

Geology and Mines Commission
P O Box 1028
Upper Brickdam
Stabroek
Georgetown
Guyana
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INDIE

Government of India, Ministry of Commerce & Industry
Udyog Bhawan
New Delhi 110 011
India
INDONÉSIE

Directorate of Export and Import Facility, Ministry of Trade M. I. Ridwan Rais Road, No. 5 Blok I Iantai 4
Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110
Jakarta
Indonesia
IZRAEL

Ministry of Economy and Industry Office of the Diamond Controller
3 Jabotinsky Road
Ramat Gan 52520
Israel
JAPONSKO

Agency for Natural Resources and Energy
Mineral and Natural Resources Division
1, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
Japan
KAZACHSTÁN

Ministry for Investments and Development of the Republic of Kazakhstan
Committee for Technical Regulation and Metrology
11, Mangilik el street
Nur-Sultan
Republic of Kazakhstan
KOREJSKÁ REPUBLIKA

Ministry of Foreign Affairs
United Nations Division 60 Sajik-ro 8-gil
Jongno-gu
Seoul 03172
Korea
LAOSKÁ LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

Department of Import and Export
Ministry of Industry and Commerce
Phonxay road, Saisettha District
Vientiane, Lao PDR
P.O Box: 4107
Laos
LIBANON

Ministry of Economy and Trade
Lazariah Building
Down Town
Beirut
Lebanon
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LESOTHO

Department of Mines
Ministry of Mining
Corner Constitution and Parliament Road
P.O. Box 750
Maseru 100
Lesotho
LIBÉRIE

Government Diamond Office
Ministry of Mines and Energy
Capitol Hill
P.O. Box 10-9024
1000 Monrovia 10
Liberia
MALAJSIE

Ministry of International Trade and Industry
MITI Tower,
No.7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah 50480 Kuala Lumpur
Malaysia
MALI

Ministère des Mines
Bureau d'Expertise d'Evaluation et de Certification des Diamants Bruts
Cité administrative, P.O. BOX: 1909
Bamako
République du Mali
MAURICIUS

Import Division
Ministry of Industry, Commerce & Consumer Protection 4th Floor, Anglo Mauritius Building
Intendance Street
Port Louis
Mauritius
MEXIKO

Directorate-General for International Trade in Goods
189 Pachuca Street, Condesa, 17th Floor
Mexico City, 06140
Mexico
NAMIBIE

The Government of Republic of Namibia Ministry of Mines and Energy
Directorate of Diamond Affairs Private Bag 13297
1st Aviation Road (Eros Airport)
Windhoek
Namibia
NOVÝ ZÉLAND

Middle East and Africa Division
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Private Bag 18 901
Wellington
New Zealand
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NORSKO

Ministry of Foreign Affairs
Department for Regional Affairs
Section for Southern and Central Africa
Box 8114 Dep
0032 Oslo, Norway
PANAMA

National Customs Authority
Panama City, Curundu, Dulcidio Gonzalez Avenue, building # 1009
Republic of Panama
RUSKÁ FEDERACE

Mezinárodní:
Ministry of Finance
9, Ilyinka Street
109097 Moscow
Russian Federation
Orgán pro dovoz a vývoz:
Gokhran of Russia
14, 1812 Goda St.
121170 Moscow
Russian Federation
SIERRA LEONE

Ministry of Mines and Mineral Resources
Youyi Building
Brookfields
Freetown
Sierra Leone
SINGAPUR

Ministry of Trade and Industry
100 High Street
#09-01, The Treasury
Singapore 179434
JIŽNÍ AFRIKA

South African Diamond and Precious Metals Regulator
251 Fox Street
Doornfontein 2028
Johannesburg
South Africa
ŠRÍ LANKA

National Gem and Jewellery Authority
25, Galle Face Terrace
Post Code 00300
Colombo 03
Sri Lanka
ŠVÝCARSKO

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)
Sanctions Unit
Holzikofenweg 36
CH-3003 Berne/Switzerland
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TCHAJ-WAN, PENGHU, KINMEN A MATSU, SAMOSTATNÉ CELNÍ ÚZEMÍ

Export/Import Administration Division
Bureau of Foreign Trade
Ministry of Economic Affairs
1, Hu Kou Street
Taipei, 100
Taiwan
TANZANIE

Commission for Minerals
Ministry of Energy and Minerals
Kikuyu Avenue, P.O. BOX
422, 40744 Dodoma
Tanzania
THAJSKO

Department of Foreign Trade
Ministry of Commerce
563 Nonthaburi Road
Muang District, Nonthaburi 11000
Thailand
TOGO

The Ministry of Mines and Energy
Head Office of Mines and Geology
216, Avenue Sarakawa
B.P. 356
Lomé
Togo
TURECKO

Foreign Exchange Department
Undersecretariat of Treasury
T.C. Bașbakanlık Hazine
Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No 36
06510 Emek, Ankara
Turkey
Orgán pro dovoz a vývoz:
Istanbul Gold Exchange/Borsa Istanbul Precious Metals and Diamond
Market (BIST)
Borsa İstanbul, Resitpasa Mahallesi,
Borsa İstanbul Caddesi No 4
Sariyer, 34467, Istanbul
Turkey
UKRAJINA

Ministry of Finance
State Gemological Centre of Ukraine
38-44, Degtyarivska St.
Kiev 04119
Ukraine
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SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

U.A.E. Kimberley Process Office
Dubai Multi Commodities Center
Dubai Airport Free Zone
Emirates Security Building
Block B, 2nd Floor, Office # 20
P.O. Box 48800
Dubai
United Arab Emirates
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

United States Kimberley Process Authority
U.S. Department of State
Bureau of Economic and Business Affairs
2201 C Street, NW
Washington DC 20520 United States of America
VENEZUELA

Central Bank of Venezuela
36 Av. Urdaneta, Caracas, Capital District
Caracas
ZIP Code 1010
Venezuela
VIETNAM

Ministry of Industry and Trade
Agency of Foreign Trade 54 Hai Ba Trung
Hoan Kiem
Hanoi
Vietnam
ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office
Ministry of Mines and Mining Development
6th Floor, ZIMRE Centre
Cnr L.Takawira St/K. Nkrumah Ave.
Harare
Zimbabwe“
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PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA III
Seznam příslušných orgánů členských států a jejich úkolů uvedených v článcích 2 a 19
BELGIE

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economisch Potentieel, Dienst
Vergunningen/Service Public Fédéral Economie,
PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale, Service
Licences
(Federální úřad pro hospodářství, malé a střední podniky, osoby samostatně výdělečně činné a energetiku, Generální
ředitelství pro ekonomické analýzy a mezinárodní hospodářství)
Italiëlei 124, bus 71
B-2000 Antwerpen
Tel. +32 22775459
Fax +32 22775461 nebo +32 22779870
E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be
V Belgii kontroly dovozu a vývozu surových diamantů vyžadované nařízením (ES) č. 2368/2002 a celní odbavení
provádí pouze:
The Diamond Office
Hovenierstraat 22
B-2018 Antwerpen
ČESKÁ REPUBLIKA

V České republice kontroly dovozu a vývozu surových diamantů vyžadované nařízením (ES) č. 2368/2002 a celní
odbavení provádí pouze:
Generální ředitelství cel
Budějovická 7
140 96 Praha 4
Česká republika
Tel. +420 261333841/+420 261333859/mobil +420 737213793
Fax: +420 261333870
E-mail: diamond@cs.mfcr.cz
Nepřetržitá služba na určeném celním úřadě – Praha Ruzyně
Tel. +420 220113788 (pondělí až pátek od 7:30 do 15:30 hodin)
Tel. +420 220119678 (sobota, neděle a zbývající doba od 15:30 do 7:30 hodin)
NĚMECKO

V Německu kontroly dovozu a vývozu surových diamantů vyžadované nařízením (ES) č. 2368/2002, včetně vydávání
certifikátů Unie, provádí pouze:
Hauptzollamt Koblenz
Zollamt Idar-Oberstein
Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten
Hauptstraße 197
D-55743 Idar-Oberstein
Tel. +49 678156270
Fax +49 6781562719
E-mail: poststelle.za-idar-oberstein@zoll.bund.de
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Pro účely čl. 5 odst. 3, článků 6, 9 a 10, čl. 14 odst. 3 a článků 15 a 17 tohoto nařízení, které se týkají zejména
závazku informovat Komisi, je příslušným německým orgánem tento subjekt:
Generalzolldirektion
Direktion VI –
Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs/Besonderes Zollrecht
Krelingstraβe 50
D-90408 Nürnberg
Tel. +49 228303-49874
Fax +49 228303-99106
E-mail: DVIA3.gzd@zoll.bund.de

IRSKO

The Kimberley Process and Responsible Minerals Authority
Exploration and Mining Division
Department of Communications, Climate Action and Environment
29-31 Adelaide Road
Dublin
D02 X285
Ireland
Tel. +353 16782000
E-mail: KPRMA@DCCAE.gov.ie

PORTUGALSKO

Autoridade Tributária e Aduaneira
Direção de Serviços de Licenciamento
R. da Alfândega, 5
1149-006 Lisboa
Tel. +351 218813843/8
Fax +351 218813986
E-mail: dsl@at.gov.pt
V Portugalsku kontroly dovozu a vývozu surových diamantů vyžadované nařízením (ES) č. 2368/2002, včetně vydávání
certifikátů EU, provádí pouze:
Alfândega do Aeroporto de Lisboa
Aeroporto de Lisboa,
Terminal de Carga, Edifício 134
1750-364 Lisboa
Tel. +351 210030080
Fax +351 210037777
E-mail: aalisboa-kimberley@at.gov.pt

RUMUNSKO

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
(Státní úřad pro ochranu spotřebitele)
1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România
(72 Aviatorilor Bvd., sektor 1, Bukurešť, Rumunsko)
Cod postal (PSČ) 011865
Tel. +40 21 3184635/3129890/3121275
Fax +40 21 3184635/3143462
www.anpc.ro

L 187/26

CS

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Government Diamond Office
Global Business Group
Room W 3.111.B
Foreign and Commonwealth Office
King Charles Street
London SW1 A 2AH
Tel. +44 2070086903/5797
E-mail: KPUK@fco.gov.uk“
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PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA IV
Certifikát Společenství uvedený v článku 2
V souladu se změnami, které zavedla Lisabonská smlouva, a podle nichž Evropská unie nahradila Evropské společenství
a stala se jeho nástupcem, odkazuje výraz „certifikát EU“ na certifikát Společenství definovaný v čl. 2 písm. g) tohoto
nařízení.
Certifikát EU má níže uvedené vlastnosti. Členské státy jsou povinny zajistit, aby certifikáty, které vydávají, byly
identické. Za tímto účelem předloží Komisi vzory certifikátů určených k vydání.
Členské státy zodpovídají za vytištění certifikátů EU. Certifikáty EU mohou být vytištěny tiskárnami jmenovanými
členským státem, ve kterém jsou usazeny. V tom případě musí být na každém certifikátu EU uvedeno jmenování
tiskárny členským státem. Na každém certifikátu EU musí být uvedeno jméno a adresa tiskárny nebo značka, podle které
lze tiskárnu identifikovat. Tiskárna musí být tiskárnou cenin s vysokým zabezpečením. Tiskárna předloží patřičná
doporučení od státních i soukromých zákazníků.
Evropská komise poskytne vzorky původních certifikátů EU orgánům EU.

Materiály
— rozměry: A4 (210 mm × 297 mm),
— vodoznak s neviditelnými (žlutá/modrá) UV vlákny,
— citlivé na rozpouštědla,
— materiály nereagují na UV záření (rysy dokumentu jasně vystoupí při osvícení UV lampou),
— papír 95 g/m2.
Tisk
— duhové pozadí (citlivé na rozpouštědla),
— „duhový“ efekt má bezpečnostní pozadí, které se při fotografickém kopírování nezviditelní,
— používané inkousty musí být „citlivé na rozpouštědla“, aby dokument chránily proti působení chemikálií použitých
ke změně textu, např. bělidla,
— jednobarevné pozadí (trvalé a světlostálé),
— zajišťuje vytištění druhotné „duhy“, aby certifikát nebyl vystaven slunečnímu světlu,
— neviditelné značení reagující na UV světlo (hvězdy vlajky EU),
— tiskárna se zabezpečením by měla použít inkoust správné váhy, aby UV znak byl při normálním světle neviditelný,
— vlajka EU: tisk v barvě zlata a evropské modři,
— vyrytý okraj,
— inkoust citlivý na dotyk je jednou z nejdůležitějších vlastností dokumentu,
— nápis na řádce velmi malým písmem: „certifikát kimberleyského procesu“,
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— skrytý obraz: KP,
— mikrotext „KPCS“,
— dokument musí zahrnovat prvek antikopie („medailon“) v tisku pozadí malým písmem.

Číslování
— Každý certifikát EU musí mít jedinečné sériové číslo, kterému předchází kód: EU.
— Komise přidělí sériová čísla členským státům, které mají v úmyslu vydávat certifikáty EU.
— Certifikáty by měly mít dvoje číslování – viditelné a neviditelné:
— První = osmimístné sekvenční, jednou na všech částech dokumentu, vytištěné černě.
— Tiskárna nese veškerou odpovědnost za číslování každého certifikátu.
— Tiskárna rovněž vede databázi veškerého číslování.
— Druhé = osmimístné sekvenční neviditelné tištěné číslování (shodné s výše uvedeným), fluoreskující pod UV zářením.

Jazyk
Angličtina a podle potřeby jazyk (jazyky) dotčeného členského státu.

Grafická a povrchová úprava
Po v inné z na k y
Drážková perforace v jedné poloze, rozřezáno na jednotlivé listy formátu A4, perforace 100 mm od pravého okraje.
a) levá strana
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1190
ze dne 11. července 2019,
kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 185/2013, pokud jde o odpočty z rybolovných kvót
přidělených Španělsku na rok 2019
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství
k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES)
č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES)
č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES)
č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a zejména na čl. 105 odst. 4 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

V roce 2013 přijala Komise prováděcí nařízení (EU) č. 185/2013 (2), kterým se stanoví odpočty z některých
rybolovných kvót přidělených Španělsku na rok 2013 a následující roky z důvodu překročení určité kvóty pro
makrelu obecnou v roce 2009. Toto nařízení stanovilo odpočty z kvóty pro makrelu obecnou v divizi ICES 8c,
podoblastech ICES 9 a 10 a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 a z kvóty pro sardel obecnou v podoblasti
ICES 8.

(2)

Pobřežní loďstvo ve Španělsku je do značné míry závislé na lovu makrely obecné a ziskovost těchto loďstev je již
teď velmi nízká. Kromě toho je kvóta na rok 2019 o 20 % nižší než kvóta na rok 2018 a odpočet z kvóty pro
makrelu obecnou pokračuje až do roku 2023. Povolením nižšího odpočtu z kvóty pro makrelu obecnou pouze
v roce 2019 se nezvýší rybolovný tlak na populaci s ohledem na to, co již umožňuje nařízení Rady (EU)
2019/124 (3). Aby se předešlo sociálním a ekonomickým důsledkům jak pro dotčené odvětví rybolovu, tak pro
související zpracovatelský průmysl, nemělo by množství ročních odpočtů přesáhnout 33 % roční kvóty pro
makrelu obecnou. Jestliže množství, které se má odečíst, překročí 33 % roční kvóty pro makrelu obecnou, mělo
by být prováděcí nařízení (EU) č. 185/2013 změněno tak, aby se roční odpočet snížil a období odpočtu odpoví
dajícím způsobem prodloužilo.

(3)

Kvóta Španělska pro makrelu obecnou v divizi ICES 8c, podoblastech ICES 9 a 10 a ve vodách Unie oblasti
CECAF 34.1.1 pro rok 2019 je stanovena na 24 597 tun, zatímco odpočty stanovené v prováděcím nařízení (EU)
č. 185/2013 pro uvedený rok činí 9 240 tun, což představuje 38 % kvóty Španělska. Množství, která mají být
v roce 2019 odečtena, by se proto měla snížit na 33 % kvóty a rozdíl by měl být připočten k množstvím, která
se mají odečíst v roce 2023.

(4)

Španělsko požádalo, aby se odpočet z kvóty pro makrelu obecnou na rok 2019 snížil z původně stanovených
5 544 tun na 4 421 tun. Rozdíl představuje 0,1 % celkového přípustného odlovu, biologický dopad na populaci
je tedy minimální, nicméně důležitý pro drobný rybolov. Odpočet v roce 2023 z téže kvóty by se zvýšil
z původně stanovených 269 tun na 1 392 tun. Výchozí poměr odpočtů z kvóty pro makrelu obecnou a kvóty
pro sardel obecnou by se každý rok lišil, ale byl by zachován po celé období 2019–2023. Množství, která mají
být odečtena v roce 2023, by zůstala pod úrovní ročních odpočtů stanovených pro období 2016–2022.

(5)

Změny množství odečtených z kvót pro makrelu obecnou a sardel obecnou v roce 2019 by nadále zajišťovaly,
aby nebyla překročena rybolovná práva pro tyto druhy na rok 2019. Byly by v souladu s cíli společné rybářské
politiky.

(6)

Prováděcí nařízení (EU) č. 185/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

(1) Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.
(2) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 185/2013 ze dne 5. března 2013, kterým se stanoví odpočty z některých rybolovných kvót
přidělených Španělsku na rok 2013 a následující roky z důvodu překročení určité kvóty pro makrelu obecnou v roce 2009
(Úř. věst. L 62, 6.3.2013, s. 1).
3
( ) Nařízení Rady (EU) 2019/124 ze dne 30. ledna 2019, kterým se pro rok 2019 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná
práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací
(Úř. věst. L 29, 31.1.2019, s. 1).
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PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 185/2013 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 11. července 2019.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER

Zjištěný odlov v roce 2009

29 529
25 525
90 954

Odpočet pro rok 2015

Odpočet pro rok 2016

Odpočet pro rok 2017

Odpočet pro rok 2018

Odpočet pro rok 2019

Odpočet pro rok 2020

Odpočet pro rok 2021

Odpočet pro rok 2022

Odpočet pro rok 2023

100
100
100
5 544
6 283
4 805
4 421
5 544
5 544
5 544
1 392

ANE08 (1)
4 539
2 853
3 696
3 696
3 696
3 696
180
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(1) Pro sardel obecnou se rokem rozumí lovná sezona začínající v daném roce.

3 696
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Odpočet pro rok 2014

– 65 429

Odpočet pro rok 2013

(nadměrný rybolov)

Rozdíl kvóta-odlov

Upravená kvóta na rok 2009

Populace

Původní kvóta na rok 2009

MAC8C
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ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/1191
ze dne 8. července 2019
o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně
protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
(Rozpočtová položka 04 03 01 03: „Volný pohyb pracovníků, koordinace systémů sociálního
zabezpečení a opatření v oblasti migrujících osob, včetně migrujících osob z třetích zemí“)
(Text s významem pro EHP)
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 46 a 48 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této
smlouvy,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2894/94 ze dne 28. listopadu 1994 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě
o Evropském hospodářském prostoru (1), a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení,
s ohledem na návrh Evropské komise,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (2) (dále jen „Dohoda o EHP“) vstoupila v platnost dne 1. ledna
1994.

(2)

Podle článku 98 Dohody o EHP může Smíšený výbor EHP rozhodnout mimo jiné o změně protokolu 31
k Dohodě o EHP.

(3)

Protokol 31 k Dohodě o EHP obsahuje zvláštní ustanovení týkající se spolupráce v některých oblastech mimo
čtyři svobody.

(4)

Je vhodné pokračovat ve spolupráci smluvních stran Dohody o EHP na opatřeních Unie financovaných ze
souhrnného rozpočtu Evropské unie, která se týkají volného pohybu pracovníků, koordinace systémů sociálního
zabezpečení a opatření v oblasti migrujících osob, včetně migrujících osob z třetích zemí.

(5)

Protokol 31 k Dohodě o EHP by proto měl být změněn tak, aby umožňoval pokračování této rozšířené
spolupráce od 1. ledna 2019.

(6)

Postoj Unie ve Smíšeném výboru EHP by proto měl vycházet z připojeného návrhu rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Smíšeném výboru EHP k navrhované změně protokolu 31 k Dohodě o EHP
o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody, vychází z návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP
připojeného k tomuto rozhodnutí.
(1) Úř. věst. L 305, 30.11.1994, s. 6.
(2) Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.
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Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 8. července 2019.
Za Radu
předsedkyně
A.-K. PEKONEN
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NÁVRH

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. …/2019
ze dne …,
kterým se mění protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři
svobody
SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na články 86 a 98
této dohody,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Je vhodné pokračovat ve spolupráci smluvních stran Dohody o EHP na opatřeních Unie financovaných ze
souhrnného rozpočtu Evrospké unie, která se týkají volného pohybu pracovníků, koordinace systémů sociálního
zabezpečení a opatření v oblasti migrujících osob, včetně migrujících osob z třetích zemí.

(2)

Protokol 31 k Dohodě o EHP by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto rozšířenou spolupráci od
1. ledna 2019,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
V čl. 5 odst. 5 a 13 protokolu 31 k Dohodě o EHP se slova „a 2018“ nahrazují slovy „, 2018 a 2019“.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem poté, co bude učiněno poslední oznámení podle čl. 103 odst. 1
Dohody o EHP (*).
Použije se od 1. ledna 2019.
Článek 3
Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Smíšený výbor EHP
předseda nebo předsedkyně

tajemníci Smíšeného výboru EHP

(*) [Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.] [Byly oznámeny ústavní požadavky.]
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ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/1192
ze dne 8. července 2019
o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně
protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
(Rozpočtová položka 02 03 01: „Provoz a rozvoj vnitřního trhu zboží a služeb“ a rozpočtová
položka 02 03 04: „Nástroje pro správu a řízení vnitřního trhu“)
(Text s významem pro EHP)
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2894/94 ze dne 28. listopadu 1994 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě
o Evropském hospodářském prostoru (1), a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (2) (dále jen „Dohoda o EHP“) vstoupila v platnost dne 1. ledna
1994.

(2)

Podle článku 98 Dohody o EHP může Smíšený výbor EHP rozhodnout mimo jiné o změně protokolu 31
k Dohodě o EHP.

(3)

Protokol 31 k Dohodě o EHP obsahuje ustanovení o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody.

(4)

Je vhodné pokračovat ve spolupráci smluvních stran Dohody o EHP na opatřeních Unie financovaných ze
souhrnného rozpočtu Evropské unie, která se týkají provozu a rozvoje vnitřního trhu zboží a služeb, jakož
i nástrojů pro správu a řízení vnitřního trhu.

(5)

Protokol 31 k Dohodě o EHP by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto rozšířenou spolupráci od
1. ledna 2019.

(6)

Postoj Unie ve Smíšeném výboru EHP by tudíž měl vycházet z připojeného návrhu rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být jménem Unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP k navrhované změně protokolu 31 k Dohodě o EHP
o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody, vychází z návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP
připojeného k tomuto rozhodnutí.
(1) Úř. věst. L 305, 30.11.1994, s. 6.
(2) Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.
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Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 8. července 2019.
Za Radu
předsedkyně
A.-K. PEKONEN
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NÁVRH

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. …/2019
ze dne …,
kterým se mění protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři
svobody
SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na články 86 a 98
této dohody,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Je vhodné pokračovat ve spolupráci smluvních stran Dohody o EHP na opatřeních Unie financovaných ze
souhrnného rozpočtu Evropské unie, která se týkají provozu a rozvoje vnitřního trhu zboží a služeb, jakož
i nástrojů pro správu a řízení vnitřního trhu.

(2)

Protokol 31 k Dohodě o EHP by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto rozšířenou spolupráci od
1. ledna 2019,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
V čl. 7 odst. 12 a 14 protokolu 31 k Dohodě o EHP se slova „a 2018“ nahrazují slovy „, 2018 a 2019“.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem poté, co bude učiněno poslední oznámení podle čl. 103 odst. 1
Dohody o EHP (*).
Použije se od 1. ledna 2019.
Článek 3
Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne ….

Za Smíšený výbor EHP
předseda nebo předsedkyně

tajemníci Smíšeného výboru EHP

(*) [Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.] [Byly oznámeny ústavní požadavky.]
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ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/1193
ze dne 8. července 2019
o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně
protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
(Rozpočtová položka 33 02 03 01: „Právo obchodních společností“)
(Text s významem pro EHP)
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2894/94 ze dne 28. listopadu 1994 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě
o Evropském hospodářském prostoru (1), a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení,
s ohledem na návrh Evropské komise,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (2) (dále jen „Dohoda o EHP“) vstoupila v platnost dne 1. ledna
1994.

(2)

Podle článku 98 Dohody o EHP může Smíšený výbor EHP rozhodnout mimo jiné o změně protokolu 31
k Dohodě o EHP.

(3)

Protokol 31 k Dohodě o EHP obsahuje ustanovení o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody.

(4)

Je vhodné pokračovat ve spolupráci smluvních stran Dohody o EHP na opatřeních Unie financovaných ze
souhrnného rozpočtu Evropské unie, která se týkají práva obchodních společností.

(5)

Protokol 31 k Dohodě o EHP by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto rozšířenou spolupráci od
1. ledna 2019.

(6)

Postoj Unie ve Smíšeném výboru EHP by tudíž měl vycházet z připojeného návrhu rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Postoj, který má být jménem Unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP k navrhované změně protokolu 31 k Dohodě o EHP
o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody, vychází z návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP
připojeného k tomuto rozhodnutí.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 8. července 2019.
Za Radu
předsedkyně
A.-K. PEKONEN

(1) Úř. věst. L 305, 30.11.1994, s. 6.
(2) Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.
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NÁVRH

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP
č. …/2019
ze dne …,
kterým se mění protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři
svobody
SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na články 86 a 98
této dohody,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Je vhodné pokračovat ve spolupráci smluvních stran Dohody o EHP na opatřeních Unie financovaných ze
souhrnného rozpočtu Evropské unie, která se týkají práva obchodních společností.

(2)

Protokol 31 k Dohodě o EHP by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto rozšířenou spolupráci od
1. ledna 2019,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
V čl. 7 odst. 13 protokolu 31 k Dohodě o EHP se slova „a 2018“ nahrazují slovy „2018 a 2019“.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem poté, co bude učiněno poslední oznámení podle čl. 103 odst. 1
Dohody o EHP (*).
Použije se od 1. ledna 2019.
Článek 3
Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Smíšený výbor EHP
předseda nebo předsedkyně

tajemníci Smíšeného výboru EHP

(*) [Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.] [Byly oznámeny ústavní požadavky.]
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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1194
ze dne 5. července 2019
o identifikaci látky 4-terc-butylfenol (PTBP) jako látky vzbuzující mimořádné obavy podle
čl. 57 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(oznámeno pod číslem C(2019) 4987)
(Pouze anglické znění je závazné)
(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. 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 (1), a zejména na čl. 59 odst. 9
uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dne 30. srpna 2016 Německo v souladu s čl. 59 odst. 3 nařízení (ES) č. 1907/2006 předložilo Evropské
agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) dokumentaci připravenou podle přílohy XV uvedeného nařízení
(dále jen „dokumentace podle přílohy XV“) pro identifikaci látky 4-terc-butylfenol [(PTBP) (č. ES 202-679-0, č.
CAS 98-54-4) jako látky vzbuzující mimořádné obavy podle čl. 57 písm. f) uvedeného nařízení kvůli jejím
vlastnostem vyvolávajícím narušení endokrinní činnosti, pro kterou existuje vědecký důkaz o možných vážných
účincích na životní prostředí, jež vzbuzují stejné obavy jako účinky jiných látek uvedených v čl. 57 písm. a) až e)
nařízení (ES) č. 1907/2006.

(2)

Dne 15. prosince 2016 přijal Výbor členských států agentury (dále jen „výbor MSC“) stanovisko (2)
k dokumentaci podle přílohy XV. I když se většina členů výboru MSC domnívala, že by PTBP měl být identi
fikován jako látka vzbuzující mimořádné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení (ES) č. 1907/2006, výbor MSC
nedosáhl jednomyslné shody. Dva členové vyjádřili pochybnosti ohledně spolehlivosti klíčové vědecké studie (3)
a byli toho názoru, že dostupné důkazy neumožňují dospět k závěru, že existují stejné obavy jako v případě
jiných látek uvedených v čl. 57 písm. a) až e) nařízení (ES) č. 1907/2006. Třetí člen podpořil identifikaci PTBP
jako látky vzbuzující mimořádné obavy a také vyjádřil pochybnosti ohledně spolehlivosti klíčové studie. Komise
s vyslovenými pochybnostmi ohledně spolehlivosti klíčové vědecké studie nesouhlasí.

(3)

Dne 17. ledna 2017 agentura podle čl. 59 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 postoupila stanovisko výboru MSC
Komisi, aby přijala rozhodnutí o identifikaci PTBP na základě čl. 57 písm. f) uvedeného nařízení.

(4)

Komise souhlasí se stanoviskem výboru MSC vyjadřujícím jednomyslný souhlas s tím, že existují vědecké důkazy
o nepříznivých účincích na ryby souvisejících s estrogenním způsobem působení PTBP, což prokazuje, že látka
splňuje definici endokrinního disruptoru podle Světové zdravotnické organizace / Mezinárodního programu
chemické bezpečnosti (4). Expozice PTBP vede k vážným a nezvratným nepříznivým účinkům na sexuální vývoj
ryb, přesněji k úplné a nezvratné změně pohlaví postižených rybích populací, v jejímž důsledku jsou populace
čistě samičí. Závěr, že PTBP má vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti, dále podporuje analogické
srovnání s jinými látkami (5) náležejícími do stejné chemické třídy alkylfenolů jako PTBP. Komise z těchto důvodů
dospěla k závěru, že v případě PTBP existují vědecké důkazy o pravděpodobných vážných účincích na životní
prostředí.

(1) Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
(2) http://echa.europa.eu/role-of-the-member-state-committee-in-the-authorisation-process/svhc-opinions-of-the-member-state-committee
(3) Demska-Zakęś, K. (2005). Wpływ wybranych ksenobiotyków na rozwój układu płciowego ryb. (Olštýn, Uniwersytet WarminskoMazurski w Olsztynie – UWM Olštýn), s. 61.
(4) Světová zdravotnická organizace / Mezinárodní program chemické bezpečnosti (WHO/IPCS), 2002. Global Assessment of the State-ofthe-science of Endocrine Disruptors (Celkové posouzení nejnovějšího vývoje v oblasti endokrinních disruptorů). WHO/PCS/EDC/02.2,
k dispozici veřejnosti na adrese: http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/.
(5) 4-nonylfenol, rozvětvený a lineární; 4-terc-oktylfenol (č. CAS: 140-66-1; č. ES: 205-426-2); 4- -heptylfenol, rozvětvený a lineární; 4-tercpentylfenol (č. CAS: 80-46-6; č. ES: 201-280-9).
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(5)

Komise má za to, že nepříznivé účinky jsou co do závažnosti podobné účinkům jiných látek, které byly identifi
kovány jako látky vzbuzující mimořádné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení (ES) č. 1907/2006 kvůli jejich
vlastnostem vyvolávajícím narušení endokrinní činnosti s možnými vážnými účinky na životní prostředí. Účinky
pozorované u ryb jsou nevratné a mohou být relevantní pro populace volně žijících druhů. Většina členů výboru
MSC se domnívala, že se na základě dostupných informací zdá obtížné odvodit bezpečnou úroveň expozice pro
účely náležitého posouzení rizik, přestože tato úroveň expozice může existovat. Komise s tímto posouzením
souhlasí. Komise se proto domnívá, že nepříznivé účinky vzbuzují stejné obavy jako účinky látek uvedených v čl.
57 písm. a) až e) nařízení (ES) č. 1907/2006. Skutečnost, že v klíčové studii byly nepříznivé účinky na sexuální
vývoj ryb pozorovány při nízké koncentraci (nejnižší koncentrace s pozorovaným účinkem: 1 µg/l), obavy dále
zvyšuje.

(6)

Látka PTBP by měla být identifikována v souladu s čl. 57 písm. f) nařízení (ES) č. 1907/2006 jako látka
vzbuzující mimořádné obavy kvůli svým vlastnostem vyvolávajícím narušení endokrinní činnosti s pravděpo
dobnými vážnými účinky na životní prostředí, jež vzbuzují stejné obavy jako účinky jiných látek uvedených
v písmenech a) až e).

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133
nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
1.
4-terc-butylfenol (PTBP) (č. ES 202-679-0, č. CAS 98-54-4) se identifikuje jako látka vzbuzující mimořádné obavy
podle čl. 57 písm. f) nařízení (ES) č. 1907/2006 kvůli jejím vlastnostem vyvolávajícím narušení endokrinní činnosti s
pravděpodobnými vážnými účinky na životní prostředí, jež vzbuzují stejné obavy jako účinky jiných látek uvedených
v čl. 57 písm. a) až e) uvedeného nařízení.
2.
Látka uvedená v odstavci 1 se zahrne do seznamu látek uvedeného v čl. 59 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006
s tímto označením „Důvod pro zařazení“: „Vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) – životní
prostředí)“.
Článek 2
Toto rozhodnutí je určeno Evropské agentuře pro chemické látky.

V Bruselu dne 5. července 2019.
Za Komisi
Elżbieta BIEŃKOWSKA

členka Komise
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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1195
ze dne 10. července 2019,
kterým se mění rozhodnutí 2008/730/ES, 2008/837/ES, 2009/184/ES, 2011/354/EU, prováděcí
rozhodnutí 2012/81/EU, 2013/327/EU, (EU) 2015/690, (EU) 2015/697, (EU) 2015/699, (EU)
2016/1215, (EU) 2017/1208 a (EU) 2017/2451, pokud jde o držitele povolení a zástupce pro
uvádění geneticky modifikované sóji, bavlny, řepky olejné a kukuřice na trh
(oznámeno pod číslem C(2019) 5093)
(Pouze německé znění je závazné)
(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. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifiko
vaných potravinách a krmivech (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 a čl. 21 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společnost Bayer CropScience AG se sídlem v Německu je držitelem povolení podle nařízení (ES) č. 1829/2003
pro uvádění na trh geneticky modifikovaných potravin a krmiv (sóji, bavlny, řepky olejné a kukuřice), na něž se
vztahuje rozhodnutí Komise 2008/730/ES (2), 2008/837/ES (3), 2009/184/ES (4), 2011/354/EU (5), prováděcí
rozhodnutí Komise 2012/81/EU (6), 2013/327/EU (7), (EU) 2015/690 (8), (EU) 2015/697 (9), (EU) 2015/699 (10)
a (EU) 2016/1215 (11).

(2)

Společnost Bayer CropScience N.V. se sídlem v Belgii je držitelem povolení pro uvádění na trh geneticky modifi
kovaných potravin a krmiv (bavlna) a zastupuje společnost Bayer CropScience LP se sídlem ve Spojených státech
amerických pro účely povolení podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/1208 (12).

(3)

Společnost Bayer CropScience N.V. se sídlem v Belgii je držitelem povolení pro uvádění na trh geneticky modifi
kovaných potravin a krmiv (sója) a zastupuje společnost M.S. Technologies LLC se sídlem ve Spojených státech
amerických pro účely povolení podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/2451 (13).

(4)

Dopisem ze dne 1. srpna 2018 požádaly společnosti Bayer CropScience AG, Německo, Bayer CropScience N.V.,
Belgie, a Bayer CropScience LP, Spojené státy americké, aby Komisi převedla jejich práva a povinnosti vztahující
se ke všem povolením a nevyřízeným žádostem týkajícím se geneticky modifikovaných produktů na společnost
BASF Agricultural Solutions Seed US LLC se sídlem ve Spojených státech amerických.

(5)

Dopisem ze dne 19. října 2018 potvrdila společnost BASF Agricultural Solutions Seed US LLC svůj souhlas
s tímto převodem a pověřila společnost BASF SE se sídlem v Německu, aby jednala jako její zástupce v EU.

(6)

Dne 11. října 2018 společnost M.S. Technologies LLC písemně potvrdila svůj souhlas se změnou svého zástupce.

(7)

Přílohy rozhodnutí 2008/730/ES, 2008/837/ES, 2009/184/ES a 2011/354/EU obsahují odkazy na internetové
stránky společnosti American Oil Chemists' Society, u níž jsou dostupné referenční materiály pro metodu
detekce, a tyto odkazy jsou spojeny se společností Bayer, a proto by měly být odpovídajícím způsobem upraveny.
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(8)

Navrhované změny rozhodnutí o povolení jsou čistě správní povahy a nevyžadují nové posouzení dotčených
produktů. Totéž platí i pro určení dotčených rozhodnutí o povolení, která by rovněž měla být odpovídajícím
způsobem upravena.

(9)

Provedení požadovaných změn vyžaduje změnu rozhodnutí o povolení uvedení geneticky modifikovaných
produktů, u nichž jsou držiteli povolení společnosti Bayer CropScience AG a Bayer CropScience N.V., na trh.
Proto by měla být odpovídajícím způsobem změněna konkrétně tato rozhodnutí: rozhodnutí 2008/730/ES,
2008/837/ES, 2009/184/ES, 2011/354/EU, prováděcí rozhodnutí 2012/81/EU, 2013/327/EU, (EU) 2015/690,
(EU) 2015/697, (EU) 2015/699, (EU) 2016/1215, (EU) 2017/1208 a (EU) 2017/2451.

(10)

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

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Změna rozhodnutí 2008/730/ES
Rozhodnutí 2008/730/ES se mění takto:
1) v článku 6 se slova „Bayer CropScience AG“ nahrazují slovy „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA,
zastoupená společností BASF SE, Německo“;
2) v článku 8 se slova „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein“ nahrazují slovy
„BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“;
3) písmeno a) v příloze se nahrazuje tímto:
„a) Žadatel a držitel povolení
Název: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC
Adresa: 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Spojené státy americké
Zastupovaná společností BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Německo“;
4) třetí odrážka písmene d) v příloze se nahrazuje tímto:
„— referenční materiál: AOCS 0707-A a AOCS 0707-B dostupné u American Oil Chemists Society na adrese
http://www.aocs.org/tech/crm“.
Článek 2
Změna rozhodnutí 2008/837/ES
Rozhodnutí 2008/837/ES se mění takto:
1) v článku 6 se slova „Bayer CropScience AG“ nahrazují slovy „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA,
zastoupená společností BASF SE, Německo“;
2) v článku 8 se slova „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein“ nahrazují slovy
„BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“;
3) písmeno a) v příloze se nahrazuje tímto:
„a) Žadatel a držitel povolení:
Název: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC
Adresa: 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Spojené státy americké
Zastupovaná společností BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Německo“;
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4) třetí odrážka písmene d) v příloze se nahrazuje tímto:
„— referenční materiál: AOCS 0306-A a AOCS 0306-E dostupné u American Oil Chemists Society na adrese
https://www.aocs.org/crm“.
Článek 3
Změna rozhodnutí 2009/184/ES
Rozhodnutí 2009/184/ES se mění takto:
1) v článku 7 se slova „Bayer CropScience AG“ nahrazují slovy „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA,
zastoupená společností BASF SE, Německo“;
2) v článku 9 se slova „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein“ nahrazují slovy
„BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“;
3) písmeno a) v příloze se nahrazuje tímto:
„a) Žadatel a držitel povolení:
Název: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC
Adresa: 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Spojené státy americké
Zastupovaná společností BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Německo“;
4) třetí odrážka písmene d) v příloze se nahrazuje tímto:
„— referenční materiál: AOCS 0208-A dostupný u American Oil Chemists Society na adrese https://www.aocs.
org/crm“.
Článek 4
Změna rozhodnutí 2011/354/EU
Rozhodnutí 2011/354/EU se mění takto:
1) v článku 6 se slova „Bayer CropScience AG“ nahrazují slovy „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA,
zastoupená společností BASF SE, Německo“;
2) v článku 8 se slova „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein“ nahrazují slovy
„BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“;
3) písmeno a) v příloze se nahrazuje tímto:
„a) Žadatel a držitel povolení:
Název: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC
Adresa: 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Spojené státy americké
Zastupovaná společností BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Německo“;
4) třetí odrážka písmene d) v příloze se nahrazuje tímto:
„— Referenční materiál: AOCS 1108-A a 0306-A dostupné u American Oil Chemists Society na adrese https://www.
aocs.org/crm“.
Článek 5
Změna prováděcího rozhodnutí 2012/81/EU
Prováděcí rozhodnutí 2012/81/EU se mění takto:
1) v článku 6 se slova „Bayer CropScience AG“ nahrazují slovy „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA,
zastoupená společností BASF SE, Německo“;
2) v článku 8 se slova „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein“ nahrazují slovy
„BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“;
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3) písmeno a) v příloze se nahrazuje tímto:
„a) Žadatel a držitel povolení:
Název: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC
Adresa: 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Spojené státy americké
Zastupovaná společností BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Německo“;

Článek 6
Změna prováděcího rozhodnutí 2013/327/EU
Prováděcí rozhodnutí 2013/327/EU se mění takto:
1) v článku 6 se slova „Bayer CropScience AG“ nahrazují slovy „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA,
zastoupená společností BASF SE, Německo“;
2) v článku 8 se slova „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein“ nahrazují slovy
„BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“;
3) písmeno a) v příloze se nahrazuje tímto:
„a) Žadatel a držitel povolení:
Název: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC
Adresa: 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Spojené státy americké
Zastupovaná společností BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Německo“;

Článek 7
Změna prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/690
Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/690 se mění takto:
1) v článku 6 se slova „Bayer CropScience AG“ nahrazují slovy „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA,
zastoupená společností BASF SE, Německo“;
2) v článku 8 se slova „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein“ nahrazují slovy
„BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“;
3) písmeno a) v příloze se nahrazuje tímto:
„a) Žadatel a držitel povolení:
Název: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC
Adresa: 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Spojené státy americké
Zastupovaná společností BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Německo“;

Článek 8
Změna prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/697
Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/697 se mění takto:
1) v článku 6 se slova „Bayer CropScience AG“ nahrazují slovy „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA,
zastoupená společností BASF SE, Německo“;
2) v článku 8 se slova „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein“ nahrazují slovy
„BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“;
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3) písmeno a) v příloze se nahrazuje tímto:
„a) Žadatel a držitel povolení:
Název: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC
Adresa: 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Spojené státy americké
Zastupovaná společností BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Německo“;
Článek 9
Změna prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/699
Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/699 se mění takto:
1) v článku 6 se slova „Bayer CropScience AG“ nahrazují slovy „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA,
zastoupená společností BASF SE, Německo“;
2) v článku 8 se slova „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein“ nahrazují slovy
„BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“;
3) písmeno a) v příloze se nahrazuje tímto:
„a) Žadatel a držitel povolení:
Název: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC
Adresa: 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Spojené státy americké
Zastupovaná společností BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Německo“;
Článek 10
Změna prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/1215
Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1215 se mění takto:
1) v článku 6 se slova „Bayer CropScience AG“ nahrazují slovy „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA,
zastoupená společností BASF SE, Německo“;
2) v článku 8 se slova „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein“ nahrazují slovy
„BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“;
3) písmeno a) v příloze se nahrazuje tímto:
„a) Žadatel a držitel povolení:
Název: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC
Adresa: 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Spojené státy americké
Zastupovaná společností BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Německo“;
Článek 11
Změna prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/1208
Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/1208 se mění takto:
1) článek 6 se nahrazuje tímto:
„Článek 6
Držitel povolení
Držitelem povolení je společnost BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Spojené státy americké, zastupovaná
společností BASF SE, Německo.“;
2) v článku 8 se slova „Bayer CropScience NV, J.E. Mommaertslaan 14, 1831, Diegem, Belgie“ nahrazují slovy „BASF SE,
Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Německo“;
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3) písmeno a) v příloze se nahrazuje tímto:
„a) Držitel povolení:
Název: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC
Adresa: 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Spojené státy americké
Zastupovaná společností BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Německo“;
Článek 12
Změna prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/2451
Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/2451 se mění takto:
1) článek 7 se nahrazuje tímto:
„Článek 7
Držitelé povolení
Držiteli povolení jsou společnosti
a) BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Spojené státy americké, zastupovaná společností BASF SE, Německo,
a
b) BASF SE, Německo, zastupující společnost M.S. Technologies LLC, Spojené státy americké.“;
2) v článku 9 se slova „Bayer CropScience N.V., J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem, Belgie“ nahrazují slovy „BASF
SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Německo“;
3) písmeno a) v příloze se nahrazuje tímto:
„a) Žadatelé a držitelé povolení:
Název: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC
Adresa: 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Spojené státy americké
Zastupovaná společností BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Německo,
a
Název: BASF SE Germany
Adresa: Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Německo
Jménem společnosti M.S. Technologies LLC, 103, Avenue D, West Point, Iowa 52656, Spojené státy americké.“
Článek 13
Určení
Toto rozhodnutí je určeno společnosti BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Německo.

V Bruselu dne 10. července 2019.
Za Komisi
Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise

(1) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Rozhodnutí Komise 2008/730/ES ze dne 8. září 2008 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju
A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1829/2003 (Úř. věst. L 247, 16.9.2008, s. 50).
(3) Rozhodnutí Komise 2008/837/ES ze dne 29. října 2008 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou
bavlnu LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 299, 8.11.2008, s. 36).
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(4) Rozhodnutí Komise 2009/184/ES ze dne 10. března 2009 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

řepku olejnou T45 (ACS-BNØØ8-2) nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1829/2003 v důsledku obchodování s touto řepkou olejnou ve třetích zemích do roku 2005 (Úř. věst. L 68, 13.3.2009, s. 28).
Rozhodnutí Komise 2011/354/EU ze dne 17. června 2011 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou
bavlnu GHB614 (BCS-GHØØ2-5), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1829/2003 (Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 90).
Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/81/EU ze dne 10. února 2012 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifi
kovanou sóju A5547-127 (ACS-GMØØ6-4), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 40, 14.2.2012, s. 10).
Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/327/EU ze dne 25. června 2013 o povolení uvedení potravin, které obsahují geneticky modifi
kovanou řepku olejnou Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3 nebo z ní sestávají, nebo potravin a krmiv z těchto geneticky modifikovaných
organismů vyrobených, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 175, 27.6.2013,
s. 57).
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/690 ze dne 24. dubna 2015 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky
modifikovanou bavlnu GHB614×LLCotton25 (BCS-GHØØ2-5×ACS-GHØØ1-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 112, 30.4.2015, s. 35).
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/697 ze dne 24. dubna 2015 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky
modifikovanou kukuřici T25 (ACS-ZMØØ3-2), na trh a o obnovení povolení stávajících produktů z kukuřice T25 (ACS-ZMØØ32) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 112, 30.4.2015, s. 66).
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/699 ze dne 24. dubna 2015 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky
modifikovanou bavlnu T304-40 (BCS-GHØØ4-7), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 112, 30.4.2015, s. 77).
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1215 ze dne 22. července 2016 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky
modifikovanou sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 199, 26.7.2016, s. 16).
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1208 ze dne 4. července 2017 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky
modifikovanou bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Úř. věst. L 173, 6.7.2017, s. 23).
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2451 ze dne 21. prosince 2017 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky
modifikovanou sóju FG72 × A5547-127, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Úř. věst. L 346, 28.12.2017, s. 20).
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ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1196
ze dne 11. července 2019
o účasti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na provádění nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních
věcech (Eurojust)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na Protokol č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti
a práva, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a zejména na článek 4 tohoto
protokolu,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dopisem předsedovi Rady ze dne 14. března 2019 oznámilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska
(dále jen „Spojené království“) svůj záměr účastnit se provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2018/1727 (1).

(2)

Vzhledem k tomu, že s účastí Spojeného království na provádění nařízení (EU) 2018/1727 nejsou spojeny žádné
specifické podmínky, není zapotřebí žádných přechodných opatření.

(3)

Účast Spojeného království na provádění nařízení (EU) 2018/1727 by proto měla být potvrzena.

(4)

Nařízení (EU) 2018/1727 vstoupilo v platnost dne 11. prosince 2018 a je použitelné ode dne 12. prosince 2019.

(5)

Dne 29. března 2017 Spojené království předložilo oznámení o svém záměru vystoupit z Unie podle článku 50
Smlouvy o Evropské unii (SEU). Smlouvy se přestanou na Spojené království uplatňovat dnem vstupu v platnost
dohody o vystoupení, nebo nedojde-li k tomu, dva roky po tomto oznámení, nerozhodne-li Evropská rada
jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(6)

Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského
společenství pro atomovou energii (2) (dále jen „dohoda o vystoupení“) byla dohodnuta mezi Unií a vládou
Spojeného království v listopadu 2018, avšak dosud nebyly dokončeny nezbytné vnitřní postupy pro její vstup
v platnost. Část čtyři dohody o vystoupení stanoví přechodné období, které začíná dnem vstupu dohody
v platnost. Během přechodného období se bude v souladu s dohodou o vystoupení právo Unie ve Spojeném
království a pro něj nadále uplatňovat.

(7)

Dne 22. března 2019 bylo rozhodnutím Evropské rady (EU) 2019/476 (3) po dohodě se Spojeným královstvím
prodlouženo období podle čl. 50 odst. 3 SEU do 22. května 2019 v případě, že Dolní sněmovna schválí dohodu
o vystoupení do dne 29. března 2019, nebo do 12. dubna 2019, pokud se tak nestane. Dolní sněmovna dohodu
o vystoupení do dne 29. března 2019 neschválila. Dne 11. dubna 2019 bylo rozhodnutím Evropské rady (EU)
2019/584 (4) po dohodě se Spojeným královstvím prodlouženo období podle čl. 50 odst. 3 SEU do 31. října
2019. Na žádost Spojeného království může být toto období dále prodlouženo jednomyslným rozhodnutím
Evropské rady přijatým po dohodě se Spojeným královstvím. Kromě toho může Spojené království své oznámení
o záměru vystoupit z Unie kdykoliv odvolat.

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci
v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2002/187/SVV (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 138).
(2) Úř věst C 144I, 25.4.2019, s. 1.
3
( ) Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2019/476 učiněné se souhlasem Spojeného království, ze dne 22. března 2019, o prodloužení lhůty
podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU (Úř věst L 80 I, 22.3.2019, s. 1.).
(4) Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2019/584 učiněné se souhlasem Spojeného království ze dne 11. dubna 2019 o prodloužení lhůty
podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU (Úř. věst. L 101, 11.4.2019, s. 1).
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(8)

Nařízení (EU) 2018/1727 se proto použije ve vztahu ke Spojenému království a v něm pouze v případě, že bude
Spojené království ke dni 12. prosince 2019 členským státem nebo že do té doby vstoupí v platnost dohoda
o vystoupení.

(9)

Podle článku 4 Protokolu č. 21 by toto rozhodnutí mělo vstoupit v platnost co nejdříve, a to prvním dnem po
vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Účast Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na provádění nařízení (EU) 2018/1727 se potvrzuje.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 11. července 2019.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
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