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II
(Nelegislativní akty)

ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/1398
ze dne 10. září 2019
o jmenování tří členů Výboru regionů, navržených Italskou republikou
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,
s ohledem na návrh italské vlády,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU)
2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015
do 25. ledna 2020. Rozhodnutím Rady (EU) 2018/1510 (4) byla paní Micaela FANELLIOVÁ dne 8. října 2018
opětovně jmenována členkou, aby byl zohledněn její nový mandát.

(2)

Po skončení funkčního období paní Micaely FANELLIOVÉ a paní Catiuscii MARINIOVÉ se uvolnila dvě místa členů
Výboru regionů.

(3)

Po skončení mandátu, na jehož základě byl navržen pan Matteo Luigi BIANCHI (Sindaco del Comune di Morazzone
(VA)), se uvolnilo jedno místo člena Výboru regionů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Členy Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenováni:
— paní Virginia RAGGIOVÁ, Sindaco di Roma Capitale,
— pan Alberto CIRIO, Presidente della Regione Piemonte,
— pan Matteo Luigi BIANCHI, Consigliere del Comune di Morazzone (VA) (změna mandátu).
(1) Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015
do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).
(2) Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015
do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).
(3) Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015
do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).
(4) Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1510 ze dne 8. října 2018 o jmenování dvou členek Výboru regionů, navržených Italskou republikou
(Úř. věst. L 255, 11.10.2018, s. 15).
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Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 10. září 2019.
Za Radu
předsedkyně
T. TUPPURAINEN

12.9.2019
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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1399
ze dne 10. září 2019,
kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/909/EU, pokud jde o seznam oblastí podléhajících
ochranným opatřením v souvislosti s lesknáčkem úlovým v Itálii
(oznámeno pod číslem C(2019) 6418)
(Pouze italské znění je závazné)
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř
Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních kontrolách v obchodu s některými
živými zvířaty a produkty uvnitř Unie s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené
směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Prováděcím rozhodnutím Komise 2014/909/EU (3) byla zavedena některá ochranná opatření, která má přijmout
Itálie v důsledku výskytu lesknáčka úlového (Aethina tumida) v určitých oblastech, původně v regionech Kalábrie
a Sicílie. V důsledku epizootologického vývoje v posledních letech a po vstupu prováděcího rozhodnutí Komise
(EU) 2017/370 (4) v platnost jsou tato opatření v současnosti omezena na region Kalábrie.

(2)

Dne 21. června 2019 Itálie oznámila Komisi nový výskyt lesknáčka úlového na Sicílii. V důsledku toho by
seznam oblastí podléhajících ochranným opatřením stanovený v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/909/EU
měl být rozšířen tak, aby opět zahrnoval i region Sicílie.

(3)

Prováděcí rozhodnutí 2014/909/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

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

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Tabulka v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/909/EU se nahrazuje tímto:
„Členský stát

Itálie

Oblasti podléhající ochranným opatřením

region Kalábrie: celý region
region Sicílie: celý region“

(1) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
(2) Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
(3) Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/909/EU ze dne 12. prosince 2014 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s potvrzeným
výskytem lesknáčka úlového v Itálii (Úř. věst. L 359, 16.12.2014, s. 161).
(4) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/370 ze dne 1. března 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/909/EU tím, že se
prodlužuje doba použitelnosti některých ochranných opatření a mění seznam oblastí podléhajících ochranným opatřením v souvislosti
s lesknáčkem úlovým v Itálii (Úř. věst. L 56, 3.3.2017, s. 213).
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Článek 2
Toto rozhodnutí je určeno Italské republice.

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

člen Komise

12.9.2019
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III
(Jiné akty)

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR
ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 84/2019
ze dne 29. března 2019,
kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP [2019/1400]
SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

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

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být
uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení
směrnice 2003/71/ES (1) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Nařízení (EU) 2017/1129 zrušuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES (2), která je začleněna do
Dohody o EHP, a která by proto měla být s účinkem ode dne 21. července 2019 v Dohodě zrušena.

(3)

Příloha IX Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Příloha IX Dohody o EHP se mění takto:
1. Bod 29b (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES) se s účinkem od 21. července 2019 zrušuje.
2. Za bod 29bc (nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/301) se vkládá nový bod, který zní:
„29bd. 32017 R 1129: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017
o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na
regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (Úř. věst. L 168, 30.6.2017, s. 12).
Pro účely této dohody se uvedené nařízení upravuje takto:
a) Bez ohledu na ustanovení protokolu 1 k této dohodě a není-li v této dohodě stanoveno jinak, se má za to,
že se „členskými státy“ a „příslušnými orgány“ rozumějí kromě významu stanoveného v nařízení také státy
ESVO a jejich příslušné orgány.
b) odkazy na jiné akty v nařízení jsou považovány za významné v rozsahu, v jakém jsou tyto akty začleněny
do Dohody;
(1) Úř. věst. L 168, 30.6.2017, s. 12.
(2) Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 64.
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c) V čl. 9 odst. 3 se za slova „21. července 2019“ vkládají slova „nebo ode dne vstupu rozhodnutím
Smíšeného výboru EHP č. 84/2019 ze dne 29. března 2019 podle toho, co nastane dříve“.
d) V čl. 22 odst. 11 se slova „právních předpisů Unie“ nahrazují slovy „Dohody o EHP“.
e) V čl. 33 odst. 5 druhé větě se za slovo „ESMA“ vkládají slova „nebo případně Kontrolní úřad ESVO“
v příslušném mluvnickém tvaru.
f) V čl. 34 odst. 1 se s ohledem na státy ESVO za slova „Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy“
vkládají nová slova, která znějí: „a Kontrolnímu úřadu ESVO“.
g) V čl. 35 odst. 2 se slova „na základě ustanovení práva Unie“ nahrazují slovy „na základě ustanovení
Dohody o EHP“.
h) V čl. 37 odst. 3 druhé větě se za slovo „ESMA“ vkládají slova „nebo případně Kontrolní úřad ESVO“
v příslušném mluvnickém tvaru.
i) V čl. 38 odst. 2 písm. d) se slova „příslušným právem Unie“ nahrazují slovy „ustanoveními Dohody
o EHP“.
j) V čl. 46 odst. 3 se za slova „21. července 2019“ vkládají slova „nebo ode dne vstupu rozhodnutí
Smíšeného výboru EHP č. 84/2019 ze dne 29. března 2019 v platnost podle toho, co nastane dříve“.
k) V čl. 49 odst. 2 a 3 se za slova „21. července 2019“ vkládají slova „nebo ode dne vstupu rozhodnutí
Smíšeného výboru EHP č. 84/2019 ze dne 29. března 2019 v platnost podle toho, co nastane dříve“.
l) V čl. 49 odst. 2 se slovy „21. července 2018“ a „20. července 2017“ rozumí „ode dne vstupu rozhodnutí
Smíšeného výboru EHP č. 84/2019 ze dne 29. března 2019 v platnost“.“
Článek 2
Znění nařízení (EU) 2017/1129 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního
věstníku Evropské unie, jsou platná.
Článek 3
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 30. března 2019 nebo prvním dnem po učinění posledního oznámení podle čl.
103 odst. 1 Dohody o EHP (*) podle toho, co nastane později.
Článek 4
Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 29. března 2019.
Za Smíšený výbor EHP
předseda
Claude MAERTEN

(*) Byly oznámeny ústavní požadavky.
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ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 188/2019
ze dne 10. července 2019,
kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP [2019/1401]
SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

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

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/979 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o regulační technické normy pro klíčové finanční
informace ve shrnutí prospektu, zveřejňování a klasifikaci prospektů, propagační sdělení týkající se cenných
papírů, dodatky prospektu a oznamovací portál, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č.
382/2014 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/301 (1), by mělo být začleněno do Dohody
o EHP.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu,
který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo jejich přijetí k obchodování na regulovaném
trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 (2), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(3)

Nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2019/979 se zrušují nařízení Komise v přenesené pravomoci (ES)
č. 382/2014 (3) a (EU) 2016/301 (4), která jsou začleněna do Dohody EHP, a která by proto měla být s účinkem
ode dne 21. července 2019 v Dohodě zrušena.

(4)

Nařízením (EU) 2019/980 se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 (5), které je začleněno do Dohody o EHP,
a které by proto mělo být v Dohodě o EHP zrušeno s účinkem ode dne 21. července 2019.

(5)

Příloha IX Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
1.
V příloze IX Dohody o EHP se za bod 29bd (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129) vkládají
nové body, které znějí:
„29bda. 32019 R 0979: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/979 ze dne 14. března 2019, kterým
se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o regulační technické
normy pro klíčové finanční informace ve shrnutí prospektu, zveřejňování a klasifikaci prospektů,
propagační sdělení týkající se cenných papírů, dodatky prospektu a oznamovací portál, a zrušuje nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 382/2014 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/301
(Úř. věst. L 166, 21.6.2019, s. 1).
29bdb. 32019 R 0980: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 ze dne 14. března 2019, kterým
se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu
a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo jejich přijetí
k obchodování na regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 (Úř. věst. L 166,
21.6.2019, s. 26).“
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Úř. věst. L 166, 21.6.2019, s. 1.
Úř. věst. L 166, 21.6.2019, s. 26.
Úř. věst. L 111, 15.4.2014, s. 36.
Úř. věst. L 58, 4.3.2016, s. 13.
Úř. věst. L 149, 30.4.2004, s. 1.
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2.
Znění bodů 29ba (nařízení Komise (ES) č. 809/2004), 29bb (nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č.
382/2014) a 29bc (nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/301) v příloze IX Dohody o EHP se s účinkem
ode dne 21. července 2019 zrušují.
Článek 2
Znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1499 a (EU) 2019/980 v islandském a norském jazyce, která mají být
zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.
Článek 3
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 11. července 2019 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle
čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*).
Článek 4
Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 10. července 2019.
Za Smíšený výbor EHP
předseda
Gunnar PÁLSSON

(*) Nebyly oznámeny ústavní požadavky.

12.9.2019
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ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 190/2019
ze dne 10. července 2019,
kterým se mění příloha IX (Finanční služby) a příloha XIX (Ochrana spotřebitele) Dohody o EHP
[2019/1402]
SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

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

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou
používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti
investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 (1) by mělo být
začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Přílohy IX a XIX Dohody o EHP by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Příloha IX Dohody o EHP se mění takto:
za bod 31k (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751) se vkládá nový bod, který zní:
„31l. 32016 R 1011: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech,
které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření
výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014
(Úř. věst. L 171, 29.6.2016, s. 1).
Pro účely této dohody se uvedené nařízení upravuje takto:
a) Bez ohledu na ustanovení protokolu 1 k této dohodě a není-li v této dohodě stanoveno jinak, se má za to,
že se „členskými státy“ a „příslušnými orgány“ rozumějí kromě významu stanoveného v nařízení také státy
ESVO a jejich příslušné orgány.
b) V čl. 46 odst. 4 druhém pododstavci, čl. 46 odst. 10 třetím pododstavci a v čl. 46 odst. 11 prvním
pododstavci se za slovo „ESMA“ vkládají slova „nebo případně Kontrolní úřad ESVO“.
c) V čl. 46 odst. 10 se slova „unijním právem“ nahrazují slovy „ustanoveními Dohody o EHP“.
d) V čl. 47 odst. 1 se s ohledem na státy ESVO za slova „Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy“
vkládají nová slova, která znějí: „a Kontrolnímu úřadu ESVO“.
e) V čl. 48 odst. 3 se slova „unijního“ nahrazují slovy „Dohody o EHP“.“
Článek 2
V příloze XIX Dohody o EHP se v bodě 7h (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES) doplňuje nová
odrážka, která zní:
„— 32016 R 1011: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016
(Úř. věst. L 171, 29.6.2016, s. 1).“
Článek 3
Znění nařízení (EU) 2016/1011 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního
věstníku Evropské unie, jsou platná.
(1) Úř. věst. L 171, 29.6.2016, s. 1.
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Článek 4
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 11. července 2019 nebo prvním dnem po učinění posledního oznámení podle
čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*), podle toho, co nastane později.
Článek 5
Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 10. července 2019.
Za Smíšený výbor EHP
předseda
Gunnar PÁLSSON

(*) Byly oznámeny ústavní požadavky.

12.9.2019
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OPRAVY
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1090 ze dne 26. června 2019, kterým se v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu
rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky dimethoát a kterým se mění příloha prováděcího
nařízení Komise (EU) č. 540/2011
(Úřední věstník Evropské unie L 173 ze dne 27. června 2019)
Strana 40, 15. bod odůvodnění:
místo:

„17. října 2019“,

má být:

„30. září 2019“.

místo:

„17. července 2020“,

má být:

„30. června 2020“.

Strana 41, článek 3:
místo:

„17. ledna 2020“,

má být:

„31. prosince 2019“.

Strana 41, článek 4:
místo:

„17. října 2019“,

má být:

„30. září 2019“.

místo:

„17. července 2020“,

má být:

„30. června 2020“.
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