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NAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/880
ze dne 5. března 2021
o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686, kterým se doplňuje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o sledovatelnost, veterinární požadavky a požadavky
na veterinární osvědčení při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných
suchozemských zvířat v rámci Unie
(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně
a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 122 odst. 1 a 2,
čl. 160 odst. 1 a 2, čl. 162 odst. 3 a 4, čl. 163 odst. 5, čl. 164 odst. 2, čl. 165 odst. 3 a čl. 279 odst. 2 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví pravidla pro prevenci a tlumení nákaz zvířat, které se mohou přenášet na zvířata
nebo na člověka, včetně pravidel týkajících se registrace a schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými
produkty, sledovatelnosti a veterinárních požadavků při přemísťování zásilek zárodečných produktů v rámci Unie.
Nařízení (EU) 2016/429 rovněž zmocňuje Komisi, aby přijala pravidla, kterými se doplní některé méně podstatné
prvky uvedeného nařízení prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 (2) stanoví doplňující pravidla pro schvalování zařízení
zacházejících se zárodečnými produkty, vedení záznamů a sledovatelnost zárodečných produktů a rovněž
veterinární požadavky a požadavky na veterinární osvědčení při přemísťování zárodečných produktů určitých
chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie.

(3)

Pravidla stanovená v tomto nařízení jsou potřebná pro doplnění pravidel stanovených v kapitolách 1, 2 a 5 hlavě
I části IV nařízení (EU) 2016/429, pokud jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, registry
zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, jež mají vést příslušné orgány, povinnosti provozovatelů vést
záznamy, požadavky na sledovatelnost a veterinární požadavky a požadavky na veterinární osvědčení a hlášení
přemísťování zásilek zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie, aby se
zabránilo šíření nákaz zvířat uvedenými produkty v Unii.

(4)

Tato pravidla jsou do značné míry propojena a mnoho z nich má být uplatňováno společně. V zájmu jednoduchosti
a transparentnosti a také pro usnadnění jejich uplatňování a vyloučení opakování by proto pravidla měla být
stanovena v jednom právním aktu místo řady samostatných aktů s mnoha křížovými odkazy a rizikem opakování.

(1) Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.
(2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, sledovatelnost
a veterinární požadavky při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie (Úř. věst.
L 174, 3.6.2020, s. 1).
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(5)

Článek 11 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 stanoví požadavky na sledovatelnost u zárodečných
produktů psů, koček a suchozemských zvířat jiných než z řad skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých chovaných
v uzavřených zařízeních a zvířat čeledí Camelidae a Cervidae. Zařízení, v nichž jsou zárodečné produkty odebírány,
produkovány, zpracovávány nebo skladovány, by mělo být zaregistrováno a schváleno příslušným orgánem a mělo
by mu být přiřazeno registrační číslo nebo číslo schválení. Toto registrační číslo nebo číslo schválení je součástí
označení na pejetách nebo jiných baleních, v nichž jsou zárodečné produkty umístěny. Ustanovení čl. 11 odst. 1
písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 by mělo být změněno, aby byl uvedený požadavek zřejmý.

(6)

Článek 13 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 stanoví odchylku pro přemísťování spermatu ovcí a koz
do jiných členských států ze zařízení, kde se tato zvířata chovají. Bez ohledu na to, zda je místem odběru spermatu
středisko pro odběr spermatu, nebo zařízení, by dárcovská zvířata neměla být použita k přirozené plemenitbě po
dobu alespoň 30 dnů před datem prvního odběru a v průběhu odběru spermatu určeného pro přemístění do jiného
členského státu. Tento požadavek by měl být začleněn do článku 13 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686.

(7)

Články 30 a 39 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 stanoví, že veterinární osvědčení vystavené pro
zásilku zárodečných produktů určenou pro přemístění mezi členskými státy, platí po dobu deseti dnů. Vzhledem
k tomu, že zárodečné produkty nejsou zboží podléhající zkáze, by doba platnosti uvedených veterinárních
osvědčení neměla být nijak omezena.

(8)

Články 35, 43 a 48 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 stanoví pravidla pro nouzové postupy pro
hlášení přemísťování zásilek zárodečných produktů mezi členskými státy v případě narušení systému pro správu
informací o úředních kontrolách (IMSOC). Články 99 a 107 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
2020/688 (3) stanoví pravidla týkající se stejné problematiky pro přemísťování zásilek určitých suchozemských
zvířat mezi členskými státy pravidla. Znění dotčených ustanovení se však v obou nařízeních v přenesené pravomoci
liší. V zájmu jednotnosti a jasnosti postupů by měly být články 35, 43 a 48 nařízení v přenesené pravomoci (EU)
2020/686 změněny a jejich znění sjednoceno se zněním článků 99 a 107 nařízení v přenesené pravomoci (EU)
2020/688.

(9)

V části IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 jsou stanovena některá přechodná opatření týkající se
směrnic Rady 88/407/EHS (4), 89/556/EHS (5), 90/429/EHS (6) a 92/65/EHS (7), pokud jde o schvalování středisek
pro odběr spermatu, středisek pro skladování spermatu, týmů pro odběr embryí a týmů pro produkci embryí
a označování pejet a jiných balení, v nichž jsou sperma, oocyty nebo embrya umístěny, skladovány a přepravovány.
Aby však byla mezi členskými státy umožněna kontinuita přemísťování zárodečných produktů, které splňují
požadavky stanovené v uvedených směrnicích a odebrané či vyprodukované, zpracované a skladované před 21.
dubnem 2021, měla by být v tomto nařízení stanovena určitá další přechodná ustanovení týkající se tohoto
přemísťování a používání veterinárních osvědčení vystavených před 21. dubnem 2021.

(10)

Část 1 přílohy II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 stanoví další veterinární požadavky na dárcovská
zvířata z řad skotu. V souladu s bodem 1 písm. b) bodem i) a bodem 2 písm. a) kapitoly I části 1 uvedené přílohy
skot, který je dárcem spermatu, má být podroben intradermální tuberkulinaci, pokud jde o infekci komplexem
Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae a M. tuberculosis). Avšak pokud jde o infekci komplexem Mycobacterium
tuberculosis (M. bovis, M. caprae a M. tuberculosis), je v bodě 2 části 2 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU)
2020/688 uvedena ještě další diagnostická metoda, a to test na interferon gama. Proto, aby bylo umožněno použití
obou diagnostických metod, by mělo být nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 změněno.

(3) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec
v rámci Unie (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 140).
(4) Směrnice Rady 88/407/EHS ze dne 14. června 1988 o veterinárních požadavcích na obchod se spermatem skotu uvnitř Společenství
a na jeho dovoz (Úř. věst. L 194, 22.7.1988, s. 10).
(5) Směrnice Rady 89/556/EHS ze dne 25. září 1989 o veterinárních otázkách obchodu s embryi skotu ve Společenství a dovozů těchto
embryí ze třetích zemí (Úř. věst. L 302, 19.10.1989, s. 1).
(6) Směrnice Rady 90/429/EHS ze dne 26. června 1990, kterou se stanoví veterinární požadavky na obchod se spermatem prasat uvnitř
Společenství a na jeho dovoz (Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 62).
(7) Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi
uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené
v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54).

2.6.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/3

(11)

Body 1 a 2 přílohy IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 stanoví informace, které mají být obsaženy ve
veterinárním osvědčení pro zárodečné produkty. Informace týkající se data odeslání zásilky byla neúmyslně
opomenuta, a proto by měla být do uvedených ustanovení začleněna. Kromě toho bod 1 písm. f) bod i) přílohy IV
uvedeného nařízení v přenesené pravomoci vyžaduje, aby ve veterinárním osvědčení pro zárodečné produkty
skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých bylo specifikováno plemeno dárcovského zvířete. Taková informace není
z veterinárního hlediska nezbytná, a proto by měla být odstraněna z požadavků na informace, které mají být
uvedeny ve veterinárním osvědčení pro zárodečné produkty skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých.

(12)

Po vyhlášení nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 v Úředním věstníku Evropské unie byly zaznamenány
určité formální chyby a neúmyslná opomenutí. V zájmu právní jistoty a jasnosti by tyto chyby a opomenutí měly
být opraveny.

(13)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Vzhledem k tomu, že nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 se použije ode dne 21. dubna 2021, mělo by
se toto nařízení použít rovněž od uvedeného data,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 se mění takto:
1)

ustanovení čl. 1 odst. 9 se mění takto:
a) písmeno b) se nahrazuje tímto:
„b) označování pejet a jiných balení, v nichž jsou umístěny, skladovány a přepravovány sperma, oocyty nebo
embrya;“;
b) doplňují se nová písmena c) a d), která znějí:
„c) používání veterinárních osvědčení vystavených před 21. dubnem 2021;
d) přemísťování spermatu, oocytů a embryí, které byly odebrány, vyprodukovány, zpracovány a skladovány před
21. dubnem 2021, mezi členskými státy.“;

2)

v článku 2 se bod 28 nahrazuje tímto:
„28) „IMSOC“ se rozumí systém pro správu informací o úředních kontrolách umožňující integrované fungování
mechanismů a nástrojů pro správu, zpracování a automatickou výměnu údajů, informací a dokumentů
týkajících se úředních kontrol a jiných úředních činností, jak je uvedeno v článku 131 nařízení (EU) 2017/625;“;

3)

v čl. 11 odst. 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:
„c) jeden z těchto údajů:
i) pokud bylo zařízení odběru nebo produkce, zpracování a skladování těchto zárodečných produktů přiřazeno
jedinečné registrační číslo, jedinečné registrační číslo, které zahrnuje kód ISO 3166-1 alfa-2 země, v níž je
zařízení registrováno;
ii) pokud je zařízení odběru nebo produkce, zpracování a skladování těchto zárodečných produktů uzavřeným
zařízením, jedinečné číslo schválení, které zahrnuje kód ISO 3166-1 alfa-2 země, v níž bylo schválení
uděleno;“;

4)

článek 13 se mění takto:
a) písmeno h) se nahrazuje tímto:
„h) zajistí, aby byla zásilka spermatu přepravována v souladu s články 28 a 29;“;
b) doplňuje se nové písmeno i), které zní:
„i) zajistí, aby dárcovská zvířata nebyla použita k přirozené plemenitbě po dobu alespoň 30 dnů před datem
prvního odběru spermatu určeného pro přemístění mezi členskými státy, a v průběhu odběru uvedeného
spermatu.“;
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v článku 17 se písmeno b) nahrazuje tímto:
„b) nesmí být přemísťovány mezi členskými státy, dokud příslušné orgány nezruší omezení přemísťování, jež se
vztahují buď na středisko pro odběr spermatu, oocytů nebo embryí, nebo na zařízení, kde byly sperma, oocyty
nebo embrya odebrány, a“;

6)

v článku 20 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
„3.
Odchylně od odst. 1 písm. a) bodu iii) může týmový veterinární lékař přijmout dárcovské zvíře oocytů
a embryí, které pochází ze zařízení, jež není prosté enzootické leukózy skotu, pokud úřední veterinární lékař
odpovědný za zařízení původu potvrdil, že se zde v období alespoň tří předchozích let nevyskytl žádný klinický
případ enzootické leukózy skotu.“;

7)

v článku 22 se zrušuje písmeno a);

8)

v čl. 27 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:
„b) označení na pejetách nebo jiných baleních provedené v souladu s článkem 10 a číslo pečeti upevněné na
kontejneru, v němž se pejety nebo jiná balení přepravují, odpovídaly označení a číslu uvedeným buď ve
veterinárním osvědčení, nebo v dokumentu obsahujícím vlastní prohlášení.“;

9)

v článku 30 se zrušuje odstavec 3.

10) ustanovení čl. 32 odst. 2 se mění takto:
a) písmeno e) se nahrazuje tímto:
„e) označení zárodečných produktů podle požadavků uvedených v článku 10;“;
b) doplňují se nová písmena f), g) a h), která znějí:
„f) druh dárcovských zvířat;
g) číslo pečeti upevněné na přepravním kontejneru;
h) prohlášení, že zásilka splňuje veterinární požadavky stanovené v kapitole 1.“;
11) článek 35 se nahrazuje tímto:
„Článek 35
Nouzové postupy pro hlášení přemísťování zásilek zárodečných produktů skotu, prasat, ovcí, koz
a koňovitých mezi členskými státy v případě přerušení dodávky elektřiny a jiného narušení systému IMSOC
V případě přerušení dodávky elektřiny a jiného narušení systému IMSOC dodrží příslušný orgán místa původu zásilky
zárodečných produktů skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých, které mají být přemístěny mezi členskými státy,
pohotovostní opatření stanovená v článku 46 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 *.
_____________
* Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1715 ze dne 30. září 2019, kterým se stanoví pravidla pro fungování
systému pro správu informací o úředních kontrolách a jeho systémových složek (nařízení o IMSOC) (Úř. věst.
L 261, 14.10.2019, s. 37).“;
12) článek 39 se mění takto:
a) v odst. 1 písm. b) se bod ii) nahrazuje tímto:
„ii) označení na pejetách nebo jiných baleních provedené v souladu s článkem 11 a číslo pečeti upevněné na
kontejneru, v němž se pejety nebo jiná balení přepravují, odpovídají označení a číslu uvedeným ve
veterinárním osvědčení;“;
b) v odst. 2 písm. b) se bod ii) nahrazuje tímto:
„ii) označení na pejetách nebo jiných baleních provedené v souladu s článkem 11 a číslo pečeti upevněné na
kontejneru, v němž se pejety nebo jiná balení přepravují, odpovídají označení a číslu uvedeným ve
veterinárním osvědčení;“;
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c) v odst. 3 písm. b) se bod ii) nahrazuje tímto:
„ii) označení na pejetách nebo jiných baleních provedené v souladu s článkem 11 a číslo pečeti upevněné na
kontejneru, v němž se pejety nebo jiná balení přepravují, odpovídají označení a číslu uvedeným ve
veterinárním osvědčení;“;
d) odstavec 5 se zrušuje;
13) článek 43 se nahrazuje tímto:
„Článek 43
Nouzové postupy pro hlášení přemísťování zásilek zárodečných produktů chovaných suchozemských zvířat
jiných než z řad skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých mezi členskými státy v případě přerušení dodávky
elektřiny a jiného narušení systému IMSOC
V případě přerušení dodávky elektřiny a jiného narušení systému IMSOC dodrží příslušný orgán místa původu zásilky
zárodečných produktů chovaných suchozemských zvířat, které mají být přemístěny mezi členskými státy,
pohotovostní opatření stanovená v článku 46 prováděcího nařízení (EU) 2019/1715.“;
14) ustanovení čl. 46 odst. 2 se mění takto:
a) písmeno c) se nahrazuje tímto:
„c) datum odeslání zásilky;“;
b) písmeno g) se nahrazuje tímto:
„g) dostupné výsledky vyšetření podle čl. 45 odst. 2 písm. b);“;
c) doplňují se nová písmena h) a i), která znějí:
„h) číslo pečeti upevněné na přepravním kontejneru;
i)

prohlášení, že zásilka splňuje požadavky stanovené v článku 44 nebo článku 45, včetně požadavku, aby byl
získán předchozí písemný souhlas příslušného orgánu členského státu určení s přijetím zásilky zárodečných
produktů.“;

15) článek 48 se nahrazuje tímto:
„Článek 48
Nouzové postupy pro hlášení přemísťování zásilek zárodečných produktů určených pro vědecké účely nebo
pro uskladnění v genových bankách mezi členskými státy v případě přerušení dodávky elektřiny a jiného
narušení systému IMSOC
V případě přerušení dodávky elektřiny a jiného narušení systému IMSOC dodrží příslušný orgán místa původu zásilky
zárodečných produktů určených pro vědecké účely nebo pro uskladnění v genových bankách, které mají být
přemístěny mezi členskými státy, pohotovostní opatření stanovená v článku 46 prováděcího nařízení (EU)
2019/1715.“;
16) článek 49 se nahrazuje tímto:
„Článek 49
Přechodná opatření
1.

Střediska pro odběr spermatu, střediska pro skladování spermatu, týmy pro odběr embryí a týmy pro produkci
embryí, které byly schváleny před 21. dubnem 2021 v souladu se směrnicemi 88/407/EHS, 89/556/EHS,
90/429/EHS a 92/65/EHS zmíněnými v čl. 270 odst. 2 prvním pododstavci v šesté, sedmé, osmé a dvanácté
odrážce nařízení (EU) 2016/429, se považují za schválené v souladu článkem 97 nařízení (EU) 2016/429
a článkem 4 tohoto nařízení.
Ve všech ostatních ohledech pro ně platí pravidla stanovená v nařízení (EU) 2016/429 a v tomto nařízení.
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2.

U spermatu, oocytů a embryí odebraných, vyprodukovaných, zpracovaných a uskladněných před 21. dubnem
2021 se přemísťování mezi členskými státy umožní pod podmínkou, že splňují požadavky stanovené ve
směrnicích 88/407/EHS, 89/556/EHS, 90/429/EHS a 92/65/EHS, pokud jde o odběr, produkci, zpracování
a skladování zárodečných produktů, veterinární požadavky na dárcovská zvířata a laboratorní a jiná vyšetření
provedená u dárcovských zvířat.

3.

Pejety a jiná balení, v nichž jsou umístěny, skladovány a přepravovány sperma, oocyty nebo embrya bez ohledu
na to, zda jsou rozděleny do jednotlivých dávek, a které jsou označeny před 21. dubnem 2021 v souladu se
směrnicemi 88/407/EHS, 89/556/EHS, 90/429/EHS a 92/65/EHS, se považují za označené v souladu
s článkem 121 nařízení (EU) 2016/429 a článkem 10 tohoto nařízení.

4.

Veterinární osvědčení vystavená před 21. dubnem 2021 v souladu se směrnicemi 88/407/EHS, 89/556/EHS,
90/429/EHS a 92/65/EHS, se považují za vystavená v souladu s článkem 162 nařízení (EU) 2016/429 a články
30 a 31 tohoto nařízení.“;

17) přílohy I až IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se od 21. dubna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 5. března 2021.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN
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PŘÍLOHA

Přílohy I, II, III a IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 se mění takto:
1) příloha I se mění takto:
a) v části 1 bodě 1 písm. a) se bod v) nahrazuje tímto:
„v) každá pejeta nebo jiné balení, v nichž je umístěno sperma, byly zřetelně označeny v souladu s požadavky
stanovenými v článku 10;“;
b) v části 4 bodě 1 písm. a) se bod iv) nahrazuje tímto:
„iv) každá pejeta nebo jiné balení, v nichž jsou umístěny sperma, oocyty nebo embrya, byly zřetelně označeny
v souladu s požadavky stanovenými v článku 10;“;
c) v části 5 bodě 1 písm. a) se bod iv) nahrazuje tímto:
„iv) každá pejeta nebo jiné balení, v nichž jsou umístěny sperma, oocyty nebo embrya, byly zřetelně označeny
v souladu s požadavky stanovenými v článku 10;“;
2) příloha II se mění takto:
a) v části 1 kapitole I bodě 1 písm. b) se bod i) nahrazuje tímto:
„i) pokud jde o infekci komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae a M. tuberculosis), test uvedený
v části 2 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688;“;
b) v části 1 kapitole I bodě 1 písm. b) se bod iii) nahrazuje tímto:
„iii) pokud jde o enzootickou leukózu skotu, sérologické vyšetření uvedené v písmeni a) části 4 přílohy I nařízení
v přenesené pravomoci (EU) 2020/688, nepoužije-li se odchylka stanovená v čl. 20 odst. 2 písm. a);“;
c) v části 1 kapitole I bodě 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:
„a) pokud jde o infekci komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae a M. tuberculosis), testu uvedenému
v části 2 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688;“;
d) v části 3 kapitole I bodě 1 se písmena b), c) a d) nahrazují tímto:
„b) pokud jde o ovce, musí tato zvířata pocházet ze zařízení, v němž během 60 dnů před umístěním do
karanténního zařízení podle písmene a) podstoupila, a rovněž všichni samci koz chovaní společně s těmito
ovcemi, sérologické vyšetření na epididymitidu ovcí (Brucella ovis) nebo jiné vyšetření na epididymitidu ovcí
(Brucella ovis) s rovnocennou dokumentovanou citlivostí a specifičností, a to s negativními výsledky;
c) zvířata podstoupila následující vyšetření provedená na vzorcích odebraných ve lhůtě alespoň 30 dnů před
začátkem karantény podle písmene a) s negativními výsledky:
i) pokud jde o infekci způsobenou Brucella abortus, Brucella melitensis a Brucella suis, sérologické vyšetření
uvedené v bodě 1 části 1 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688;
ii) v případě ovcí a všech samců koz chovaných společně s nimi, sérologické vyšetření na epididymitidu ovcí
(Brucella ovis) nebo jiné vyšetření na epididymitidu ovcí (Brucella ovis) s rovnocennou dokumentovanou
citlivostí a specifičností;
d) zvířata podstoupila následující vyšetření provedená na vzorcích odebraných v průběhu karantény podle
písmene a) a ve lhůtě alespoň 21 dnů po přijetí do karanténního zařízení, a to s negativními výsledky:
i) pokud jde o infekci způsobenou Brucella abortus, Brucella melitensis a Brucella suis, sérologické vyšetření
uvedené v bodě 1 části 1 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688;
ii) v případě ovcí a všech samců koz chovaných společně s nimi, sérologické vyšetření na epididymitidu ovcí
(Brucella ovis) nebo jiné vyšetření na epididymitidu ovcí (Brucella ovis) s rovnocennou dokumentovanou
citlivostí a specifičností.“;
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e) v části 3 kapitole I bodě 2 se návětí nahrazuje tímto:
„2. Všechny ovce a kozy chované ve středisku pro odběr spermatu musí alespoň jednou ročně podstoupit
následující testy (povinné rutinní testy), a to s negativními výsledky:“;
f) v kapitole II části 5 bodě 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:
„a) byla ustájena po dobu alespoň 60 dnů před odběrem spermatu a v jeho průběhu v členském státě nebo jeho
oblasti, které jsou prosté infekce virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), kde během posledních 24
měsíců nebyl v cílové populaci zvířat potvrzen žádný případ infekce virem katarální horečky ovcí (sérotypy
1–24);“;
g) v kapitole II části 5 bodě 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:
„a) byla ustájena po dobu alespoň 60 dnů před odběrem oocytů nebo embryí a v jeho průběhu v členském státě
nebo jeho oblasti, které jsou prosté infekce virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), kde během
posledních 24 měsíců nebyl v cílové populaci zvířat potvrzen žádný případ infekce virem katarální horečky
ovcí (sérotypy 1–24);“;
3) příloha III se mění takto:
a) v části 1 se bod 3 nahrazuje tímto:
„3. V případě potřeby se do spermatu mohou přidávat nebo mohou být obsažena v ředidlech spermatu antibiotika
nebo směsi antibiotik s baktericidním účinkem na každý mililitr spermatu přinejmenším rovnocenným
baktericidnímu účinku následujících antibiotik nebo jejich směsí:
a) směs linkomycinu-spektinomycinu (150/300 μg), penicilinu (500 IU) a streptomycinu (500 μg) nebo
b) směs gentamicinu (250 μg), tylosinu (50 μg), linkomycinu-spektinomycinu (150/300 μg) nebo
c) směs amikacinu (75 μg) a divekacinu (25 μg) nebo
d) v případě spermatu ovcí a koz gentamicin (250 μg) nebo směs penicilinu (500 IU) a streptomycinu
(500 μg).“;
b) v části 1 se bod 4 nahrazuje tímto:
„4. Pokud jde o sperma skotu, přidají se antibiotika nebo směsi antibiotik uvedené v bodě 3 písm. a), b) a c) či
antibiotika nebo směsi antibiotik s baktericidním účinkem přinejmenším rovnocenným baktericidnímu účinku
antibiotik nebo jejich směsí uvedených v bodě 3 písm. a), b) a c) či ředidla spermatu obsahující tato antibiotika
nebo směsi antibiotik, které jsou účinné zejména proti kampylobakterům, leptospirám a mykoplasmatům.“;
c) v části 1 se bod 5 nahrazuje tímto:
„5. Pokud jde o sperma prasat, přidají se antibiotika nebo směsi antibiotik uvedené v bodě 3 písm. a), b) a c) či
antibiotika nebo směsi antibiotik s baktericidním účinkem přinejmenším rovnocenným baktericidnímu účinku
antibiotik nebo jejich směsí uvedených v bodě 3 písm. a), b) a c) či ředidla spermatu obsahující tato antibiotika
nebo směsi antibiotik, které jsou účinné zejména proti leptospirám.“;
4) příloha IV se mění takto:
a) v bodě 1 písm. f) se bod i) nahrazuje tímto:
„i) druh a identifikaci dárcovských zvířat v souladu s požadavky stanovenými v hlavě I, II, III nebo IV části III
nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, od nichž byly zárodečné produkty odebrány;“;
b) v bodě 1 se písmeno i) nahrazuje tímto:
„i) datum a místo vydání veterinárního osvědčení, jméno, funkci a podpis úředního veterinárního lékaře a razítko
příslušného orgánu místa původu zásilky;“;
c) v bodě 1 se doplňuje nové písmeno j), které zní:
„j) datum odeslání zásilky.“;
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d) v bodě 2 se písmeno i) nahrazuje tímto:
„i) datum a místo vydání veterinárního osvědčení, jméno, funkci a podpis úředního veterinárního lékaře a razítko
příslušného orgánu místa původu zásilky;“;
e) v bodě 2 se doplňuje nové písmeno j), které zní:
„j) datum odeslání zásilky.“.

L 194/10

Úřední věstník Evropské unie

CS

2.6.2021

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/881
ze dne 23. března 2021,
kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační
programy a status území prostého nákazy pro některé nákazy uvedené na seznamu a nově se
objevující nákazy
(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně
a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 29 návětí a písm. a)
a d), čl. 31 odst. 5 návětí a písm. a) a b), čl. 32 odst. 2 návětí a písm. c), čl. 41 odst. 3 návětí a písm. a) a b) a čl. 42 odst. 6
uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví pravidla týkající se prevence a tlumení nákaz zvířat přenosných na zvířata nebo na
člověka, jež zahrnují pravidla pro diagnostické metody, pravidla pro programy dozoru v rámci Unie a pravidla pro
schvalování eradikačních programů Komisí.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 (2) doplňuje pravidla pro dozor, eradikační programy
a status území prostého nákazy, pokud jde o některé nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy
u suchozemských, vodních a jiných živočichů, jak stanoví nařízení (EU) 2016/429.

(3)

Článek 83 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 stanoví odchylku od požadavku na získání schválení
Komise pro některé statusy území prostého nákazy pro nákazy vodních živočichů. S cílem snížit administrativní
zátěž by tato odchylka měla být rozšířena tak, aby zahrnovala obdobné ustanovení týkající se schválení některých
eradikačních programů pro nákazy vodních živočichů.

(4)

Pokud chce některý členský stát získat schválení eradikačního programu pro nákazy vodních živočichů pro celé své
území nebo pro oblast či jednotku, která tvoří více než 75 % jeho území nebo kterou sdílí s jiným členským státem
nebo třetí zemí, musí požádat Komisi o schválení. Ve všech ostatních případech se postupuje podle systému
vlastního prohlášení členského státu.

(5)

Systém vlastního prohlášení v případě eradikačního programu pro nákazy vodních živočichů pro oblasti a jednotky,
které neschvaluje Komise, je navržen tak, aby zajistil transparentnost postupu a usnadnil a potenciálně zrychlil
schválení eradikačních programů členských států. Pokud Komise nebo jiný členský stát nevyjádří obavy, které nelze
uspokojivým způsobem vyřešit, měl by celý postup proběhnout elektronicky. Jestliže existují obavy, které nelze
uspokojivým způsobem vyřešit, musí být prohlášení předloženo Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny
a krmiva.

(6)

Rozhodnutí Komise 2010/367/EU (3) stanoví minimální požadavky na programy dozoru pro influenzu ptáků
u drůbeže a volně žijících ptáků a v přílohách stanoví technické pokyny. Uvedené požadavky jsou nyní stanoveny
v příloze II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689. V zájmu jasnosti a transparentnosti by mělo být
rozhodnutí 2010/367/EU zařazeno na seznam aktů, jež mají být prostřednictvím článku 86 nařízení v přenesené
pravomoci (EU) 2020/689 zrušeny.

(7)

Po vyhlášení nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 byly v příloze IV uvedeného nařízení zjištěny
nesprávné křížové odkazy. Uvedené křížové odkazy by měly být opraveny.

(1) Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.
(2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro určité
nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 211).
(3) Rozhodnutí Komise 2010/367/EU ze dne 25. června 2010 o provádění programů dozoru nad influenzou ptáků u drůbeže a volně
žijících ptáků v členských státech (Úř. věst. L 166, 1.7.2010, s. 22).
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(8)

Příloha VI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 stanoví specifické požadavky v oblasti nákaz vodních
živočichů. Uvedené požadavky zahrnují obecné požadavky na veterinární kontroly a odběr vzorků pro účely
eradikačních programů. Tyto obecné požadavky lze rovněž využít k prokázání a zachování statusu území prostého
nákazy.

(9)

V příloze VI části II kapitole 2 oddíle 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 jsou stanoveny diagnostické
metody a metody odběru vzorků pro zjištění infekce virem nakažlivé chudokrevnosti lososů s delecí v HPR. Na
základě nejnovějších dostupných informací uvedených v Příručce diagnostických testů pro vodní živočichy Světové
organizace pro zdraví zvířat (OIE) (4) by tyto diagnostické metody a metody odběru vzorků měly být aktualizovány.

(10)

Po vyhlášení nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 v Úředním věstníku Evropské unie bylo v příloze IV části II
a v příloze VI části III uvedeného nařízení zjištěno několik chyb. Uvedené chyby by měly být opraveny.

(11)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12)

Vzhledem k tomu, že nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 se použije ode dne 21. dubna 2021, mělo by
se toto nařízení použít rovněž od uvedeného data,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 se mění takto:
1) článek 83 se nahrazuje tímto:
„Článek 83
Odchylky od schválení Komisí pro některé statusy území prostého nákazy a některé eradikační programy pro
nákazy vodních živočichů
1.

Odchylně od požadavku na předložení eradikačních programů Komisi ke schválení stanoveného v čl. 31 odst. 1
písm. b) a čl. 31 odst. 2 nařízení (EU) 2016/429 nebo od požadavků na získání schválení Komise pro status
území prostého nákazy stanovených v čl. 36 odst. 4 a čl. 37 odst. 4 uvedeného nařízení pro nákazy vodních
živočichů získají oblasti nebo jednotky, které zabírají méně než 75 % území členského státu, pokud povodí
zásobující oblast či jednotku není sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí, tento souhlas podle
následujícího postupu:
a) členský stát učiní prozatímní prohlášení týkající se statusu území prostého nákazy nebo zřízení eradikačního
programu pro oblast nebo jednotku, která splňuje požadavky stanovené v tomto nařízení;
b) členský stát toto prozatímní prohlášení elektronicky zveřejní a na toto zveřejnění upozorní Komisi a členské
státy;
c) prozatímní prohlášení nabude účinnosti 60 dní po zveřejnění a oblast či jednotka zmíněná v tomto odstavci
dosáhne statusu území prostého nákazy nebo pro ni bude schválen eradikační program.

2.

Komise nebo členské státy mohou během 60denní lhůty uvedené v odst. 1 písm. c) požadovat vyjasnění či další
informace týkající se podpůrných důkazů, které předloží členský stát, který prozatímní prohlášení učinil.

3.

Pokud alespoň jeden členský stát nebo Komise ve lhůtě uvedené v odst. 1 písm. c) vznese písemnou formou obavy
týkající se důkazů na podporu prohlášení, pak Komise, členský stát, který učinil prohlášení, a případně členský
stát, který požádal o vyjasnění či další informace, společně předložené důkazy prozkoumají s cílem vyřešit
uvedené obavy.
V takových případech se lhůta uvedená v odst. 1 písm. c) automaticky prodlužuje na 60 dní od data, kdy byly
vyjádřeny první obavy. Tato lhůta se již dále neprodlužuje.

(4) https://www.oie.int/standard-setting/aquatic-manual/access-online/
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Pokud selže postup popsaný v odstavci 3, uplatní se ustanovení čl. 31 odst. 3, čl. 36 odst. 4 a čl. 37 odst. 4
nařízení (EU) 2016/429.“;

2) v článku 86 se za šestou odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
„– rozhodnutí 2010/367/EU,“;
3) přílohy IV a VI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne 21. dubna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 23. března 2021.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN
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PŘÍLOHA

Přílohy IV a VI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 se mění takto:
1) příloha IV se mění takto:
a) v části II kapitole 1 se oddíl 1 mění takto:
i) v bodě 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:
„c) všechna zvířata z řad skotu vstupující do zařízení po zahájení testování nebo odběru vzorků podle písm. b)
bodu i) pochází ze zařízení prostých infekce MTBC a:
i) pochází z členského státu nebo oblasti prostých infekce MTBC nebo
ii) jsou zvířata z řad skotu starší 6 týdnů a vykázala negativní výsledky imunologického testu:
během 30 dnů před jejich vstupem do zařízení nebo
během 30 dnů po jejich vstupu, a to za předpokladu, že tato zvířata byla po toto období chována
v izolaci, a“;
ii) bod 2 se nahrazuje tímto:
„2. Odchylně od bodu 1 může být status zařízení prostého infekce MTBC zařízení udělen, pokud veškerý skot
pochází ze zařízení prostých infekce MTBC a:
a) pochází z členského státu nebo oblasti prostých infekce MTBC nebo
b) jedná se o zvířata z řad skotu starší 6 týdnů, která vykázala negativní výsledky imunologického testu:
i) během 30 dnů před jejich vstupem do zařízení nebo
ii) během 30 dnů po jejich vstupu, a to za předpokladu, že tato zvířata byla po toto období chována
v izolaci.“;
b) v části VI se kapitola 1 mění takto:
i) v oddíle 3 bodě 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:
„a) jsou splněny požadavky stanovené v oddíle 1 bodě 1 písm. c) a d) a v oddíle 2 bodě 1 písm. b), c) a d)
a případně oddíle 2 bodě 2;“
ii) v oddíle 4 se bod 2 nahrazuje tímto:
„2. Pokud byl status zařízení prostého BVD odňat v souladu s bodem 1 písm. a), je možné jej opětovně získat
pouze tehdy, pokud jsou splněny požadavky stanovené v oddíle 1 bodě 1 písm. c) a d) a v oddíle 2 bodě 1
písm. b), c) a d) a případně oddíle 2 bodě 2.“;
2) příloha VI se mění takto:
a) část II se mění takto:
i)

v kapitole 1 oddíle 1 se uvozující věta nahrazuje tímto:
„Veterinární kontroly a odběr vzorků pro účely dozoru podle čl. 3 odst. 2 písm. b) bodu ii) a iii) musí splňovat
tyto požadavky:“;

ii) kapitola 2 se mění takto:
— v oddíle 1 se uvozující věta nahrazuje tímto:
„Veterinární kontroly a odběr vzorků pro účely dozoru podle čl. 3 odst. 2 písm. b) bodu ii) a iii) musí
splňovat tyto požadavky:“;
— oddíl 5 se nahrazuje tímto:
Oddíl
„ 5
Diagnostické metody a metody odběru vzorků
1. Mezi orgány či tkáněmi, které mají být odebrány jako vzorky a podrobeny vyšetření, musí být:
a) histologie: předledvina, játra, srdce, slinivka břišní, střevo, slezina a žábry;
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b) imunohistochemická analýza: prvoledvina a srdce včetně chlopní a tepenného násadce (bulbus
arteriosus);
c) běžná analýza RT-PCR a analýza RT-qPCR: prvoledvina a srdce;
d) virová kultura: prvoledvina, srdce a slezina.
Smísit se smějí části orgánů maximálně z pěti ryb.
2. Diagnostická metoda, která má být použita pro účely udělení nebo zachování statusu území prostého
infekce ISAV s delecí v HPR v souladu s oddíly 2, 3 a 4, musí být RT-qPCR, po níž následuje běžná
RT-PCR a sekvenování genu HE pozitivních vzorků v souladu s podrobnými metodami a postupy, které
musí být schváleny RL EU pro nákazy ryb.
V případě pozitivního výsledku sekvenování na ISAV s delecí v HPR musí být před provedením
počátečních opatření k tlumení nákaz stanovených v článcích 55 až 65 vyšetřeny další vzorky.
Tyto vzorky musí být vyšetřeny níže uvedeným způsobem v souladu s podrobnými metodami a postupy
schválenými RL EU pro nákazy ryb:
a) screening vzorků pomocí RT-qPCR, po níž následuje běžná RT-PCR a sekvenování genu HE
pozitivních vzorků za účelem ověření delece v HPR nebo
b) detekce protilátky proti ISAV v preparátech z tkání prostřednictvím konkrétních protilátek proti ISAV
nebo
c) izolace v buněčné kultuře a následná identifikace ISAV s delecí v HPR.
3. Pokud je zapotřebí potvrdit, nebo vyloučit podezření na infekci ISAV s delecí v HPR v souladu
s článkem 55, musí následující veterinární kontrola, odběr vzorků a postup testování splnit tyto
požadavky:
a) podezřelé zařízení musí být podrobeno alespoň jedné veterinární kontrole a jednomu odběru vzorků
10 umírajících ryb, jsou-li pozorovány příznaky nebo postmortální léze odpovídající infekci ISAV
s delecí v HPR, nebo minimálně 30 ryb, nejsou-li pozorovány příznaky ani postmortální léze.
Vzorky jsou vyšetřeny pomocí jedné nebo více diagnostických metod stanovených v bodě 2
v souladu s podrobnými diagnostickými metodami a postupy schválenými RL EU pro nákazy ryb;
b) v případě pozitivního výsledku na infekci ISAV s delecí v HPR jsou před provedením počátečních
opatření k tlumení nákaz stanovených v článku 58 vyšetřeny další vzorky. Podezřelý případ infekce
ISAV s delecí v HPR je potvrzen v souladu s následujícími kritérii pomocí jedné nebo více
podrobných diagnostických metod a postupů schválených RL EU pro nákazy ryb:
i)

detekce ISAV pomocí RT-qPCR, po níž následuje běžná RT-PCR a sekvenování genu HE za
účelem ověření delece v HPR nebo

ii) detekce ISAV v preparátech z tkání prostřednictvím konkrétních protilátek proti ISAV nebo
iii) izolace a identifikace ISAV alespoň z jednoho vzorku z jakékoliv ryby ze zařízení v buněčné
kultuře;
c) je-li pozorována přítomnost klinických, makroskopických patologických nebo histopatologických
nálezů odpovídajících infekci, musí být nálezy potvrzeny pomocí jedné nebo více diagnostických
metod uvedených v bodě 3 písm. b), a to v souladu s podrobnými metodami a postupy schválenými
RL EU pro nákazy ryb.
Podezření na infekci ISAV s delecí v HPR lze vyloučit, pokud testy a veterinární kontroly během 12
měsíců od data vzniku podezření nezjistily žádné další důkazy o přítomnosti viru.“;
iii) v kapitole 3 oddíle 1 se uvozující věta nahrazuje tímto:
„Veterinární kontroly a odběr vzorků pro účely dozoru podle čl. 3 odst. 2 písm. b) bodu ii) a iii) musí splňovat
tyto požadavky:“;
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iv) v kapitole 4 oddíle 1 se uvozující věta nahrazuje tímto:
„Veterinární kontroly a odběr vzorků pro účely dozoru podle čl. 3 odst. 2 písm. b) bodu ii) a iii) musí splňovat
tyto požadavky:“;
v) v kapitole 5 oddíle 1 se uvozující věta nahrazuje tímto:
„Veterinární kontroly a odběr vzorků pro účely dozoru podle čl. 3 odst. 2 písm. b) bodu ii) a iii) musí splňovat
tyto požadavky:“;
vi) v kapitole 6 oddíle 1 se uvozující věta nahrazuje tímto:
„Veterinární kontroly a odběr vzorků pro účely dozoru podle čl. 3 odst. 2 písm. b) bodu ii) a iii) musí splňovat
tyto požadavky:“;
b) část III se mění takto:
i)

v kapitole 3 oddíle 3 písm. b) se návětí nahrazuje tímto:
„b) je znovu osazeno měkkýši, kteří pochází ze zařízení, která:“;

ii) v kapitole 4 oddíle 3 písm. b) se návětí nahrazuje tímto:
„b) je znovu osazeno měkkýši, kteří pochází ze zařízení, která:“;
iii) v kapitole 5 oddíle 3 písm. b) se návětí nahrazuje tímto:
„b) je znovu osazeno měkkýši, kteří pochází ze zařízení, která:“;
iv) v kapitole 6 oddíle 3 písm. b) se návětí nahrazuje tímto:
„b) je znovu osazeno měkkýši, kteří pochází ze zařízení, která:“.
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/882
ze dne 1. června 2021,
kterým se povoluje uvedení sušených larev potemníka moučného Tenebrio molitor na trh jako nové
potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění
prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470
(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách,
o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví, že na trh v Unii smějí být uváděny pouze nové potraviny povolené a zařazené na
seznam Unie.

(2)

Podle článku 8 nařízení (EU) 2015/2283 bylo přijato prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (2), kterým se
zřizuje seznam Unie pro povolené nové potraviny.

(3)

Dne 13. února 2018 předložila společnost SAS EAP Group (dále jen „žadatel“) Komisi v souladu s čl. 10 odst. 1
nařízení (EU) 2015/2283 žádost o uvedení sušených larev potemníka moučného Tenebrio molitor (moučných červů)
na trh Unie jako nové potraviny. Podle žádosti se měly sušené larvy potemníka moučného Tenebrio molitor používat
jako celý, sušený hmyz ve formě snacků a jako složka potravin v mnoha potravinách, přičemž cílovou populací
měla být obecná populace. Žadatel rovněž podal Komisi žádost o ochranu údajů, jež jsou předmětem
průmyslového vlastnictví, předložených v žádosti.

(4)

V souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2283 se Komise dne 3. července 2018 obrátila na Evropský úřad pro
bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a požádala jej o vědecké stanovisko na základě posouzení sušených larev
potemníka moučného Tenebrio molitor jako nové potraviny.

(5)

V souladu s článkem 11 nařízení (EU) 2015/2283 úřad dne 24. listopadu 2020 přijal vědecké stanovisko ohledně
bezpečnosti larev potemníka moučného Tenebrio molitor jako nové potraviny (3).

(6)

V uvedeném stanovisku dospěl úřad k závěru, že sušené larvy potemníka moučného Tenebrio molitor jsou za
navržených použití a v navržených množstvích bezpečné. Stanovisko úřadu tudíž poskytuje dostatečné odůvodnění
k závěru, že sušené larvy potemníka moučného Tenebrio molitor jsou za posuzovaných podmínek použití v souladu
s požadavky čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283.

(7)

V uvedeném stanovisku úřad rovněž na základě omezených zveřejněných důkazů o potravinové alergii související
s hmyzem, a to zejména na základě dvou studií na lidech, v jejichž rámci byly sušené larvě potemníka moučného
Tenebrio molitor připsány celkem čtyři podezřelé alergické reakce, a jedné studie u zvířat, dospěl k závěru, že
konzumace této nové potraviny může vyvolat senzibilizaci na bílkoviny obsažené v moučných červech, jakož i na
tropomyosin z jiných zdrojů, jako jsou korýši a roztoči. Úřad doporučil provést další výzkum alergenicity sušených
larev potemníka moučného Tenebrio molitor. V reakci na doporučení úřadu Komise v současné době zkoumá
způsoby, jak provést nezbytný výzkum alergenicity larev potemníka moučného Tenebrio molitor.

(1) Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.
(2) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72).
(3) Safety of dried yellow mealworm (Tenebrio molitor larva) as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283; EFSA Journal 2021:
19(1):6343.
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(8)

Do doby, než úřad posoudí údaje získané při výzkumu, a vzhledem k tomu, že podle údajů, které má k dispozici
průmyslové odvětví zabývající se výrobou sušených larev potemníka moučného Tenebrio molitor (4), bylo dosud
hlášeno pouze několik výše uvedených alergických případů, se Komise domnívá, že na unijní seznam povolených
nových potravin by neměly být zařazeny žádné zvláštní požadavky na označování týkající se informace, že sušené
larvy potemníka moučného Tenebrio molitor mohou způsobit primární senzibilizaci.

(9)

Úřad ve svém stanovisku rovněž usoudil, že konzumace sušených larev potemníka moučného Tenebrio molitor může
způsobit alergické reakce u osob alergických na korýše a prachové roztoče. Úřad dále uvedl, že v nové potravině se
mohou objevit další alergeny, pokud jsou tyto alergeny přítomny v substrátu, kterým je hmyz krmen. Mezi nimi
mohou být alergeny uvedené v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 (5). Je proto
vhodné, aby sušené larvy potemníka moučného Tenebrio molitor dodávané spotřebiteli jako takové a potraviny
obsahující sušené larvy potemníka moučného Tenebrio molitor byly náležitě označeny podle požadavků v souladu
s článkem 9 nařízení (EU) 2015/2283 a nařízením (EU) č. 1169/2011.

(10)

Úřad ve svém stanovisku uvedl, že jeho závěr ohledně bezpečnosti nové potraviny vychází z analýz kontaminujících
látek v nové potravině (6), podrobného popisu procesu sušení (7), analytických údajů o obsahu chitinu (8) a údajů
o oxidativním a mikrobiologickém stavu nové potraviny během skladování (9). Rovněž uvedl, že k tomuto závěru
nemohl dospět bez údajů z nezveřejněných zpráv o studiích obsažených ve spisu žadatele.

(11)

Komise vyzvala žadatele, aby podrobněji objasnil odůvodnění, jež poskytl ohledně toho, že uvedené studie jsou
předmětem průmyslového vlastnictví, a aby objasnil své tvrzení o výhradním právu tyto studie používat, jak je
uvedeno v čl. 26 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2015/2283.

(12)

Žadatel uvedl, že v době podání žádosti byly analýzy kontaminujících látek v nové potravině, podrobný popis
procesu sušení, analytické údaje o obsahu chitinu a údaje o oxidativním a mikrobiologickém stavu nové potraviny
během skladování předmětem jeho průmyslového vlastnictví a měl výhradní právo na ně odkazovat, a že třetí
strany tedy nemohou v souladu s platnými předpisy mít k dotčeným studiím přístup, používat je ani na ně
odkazovat.

(13)

Komise posoudila veškeré informace, jež žadatel předložil, a dospěla k závěru, že žadatel dostatečně doložil splnění
požadavků stanovených v čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283. Zvláštní studie o analýzách kontaminujících látek
v nové potravině, podrobný popis procesu sušení, analytické údaje o obsahu chitinu a údaje o oxidativním
a mikrobiologickém stavu nové potraviny během skladování obsažené ve spisu žadatele, na nichž úřad založil svůj
závěr ohledně bezpečnosti nové potraviny a bez nichž by nemohl novou potravinu posoudit, by proto neměly být
použity ve prospěch žádného dalšího žadatele po dobu pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Během
uvedeného období by tudíž uvádění sušených larev potemníka moučného Tenebrio molitor na trh v Unii mělo být
povoleno pouze žadateli.

(14)

Omezení povolení sušených larev potemníka moučného Tenebrio molitor a využívání studií obsažených ve spisu
žadatele pro výhradní použití žadatelem však nebrání tomu, aby o povolení uvádět na trh tutéž novou potravinu
požádali další žadatelé, pokud se jejich žádost zakládá na zákonně získaných informacích, jež jsou podkladem pro
takové povolení.

(15)

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(16)

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

(4) Larvy potemníka moučného Tenebrio molitor jsou v řadě členských států uváděny na trh na základě přechodných opatření podle čl. 35
odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283.
(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách
spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise
87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES,
směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18).
(6) SAS EAP Group 2016 (nezveřejněno).
(7) SAS EAP Group 2013 (nezveřejněno).
(8) SAS EAP Group 2018 (nezveřejněno).
(9) SAS EAP Group 2020 (nezveřejněno).
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PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
1.
Sušené larvy potemníka moučného Tenebrio molitor specifikované v příloze tohoto nařízení se zařazují na seznam
Unie pro povolené nové potraviny zřízený prováděcím nařízením (EU) 2017/2470.
2.
Po dobu pěti let od data vstupu tohoto nařízení v platnost smí novou potravinu stanovenou v odstavci 1 uvádět na trh
v Unii pouze původní žadatel:
společnost: SAS EAP Group;
adresa: 35 Boulevard du Libre Échange, 31650 Saint-Orens-de-Gameville, Francie,
a to do doby, kdy pro dotčenou novou potravinu obdrží povolení další žadatel, aniž by odkazoval na údaje chráněné podle
článku 2 tohoto nařízení nebo se souhlasem společnosti SAS EAP Group.
3.
Záznam na seznamu Unie zmíněný v odstavci 1 zahrnuje podmínky používání a požadavky na označování, které
jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.
Článek 2
Studie obsažené v souboru žádosti, na jejichž základě úřad novou potravinu uvedenou v článku 1 posuzoval, které jsou
podle tvrzení žadatele jeho průmyslovým vlastnictvím a bez nichž by nemohla být daná nová potravina povolena, nesmí
být po dobu pěti let od data vstupu tohoto nařízení v platnost použity ve prospěch žádného dalšího žadatele, aniž by
k tomu dala souhlas společnost SAS EAP Group.
Článek 3
Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
Článek 4
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 1. června 2021.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN
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PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění takto:
CS

1) Do tabulky 1 (Povolené nové potraviny) se v abecedním pořadí vkládá nový záznam, který zní:
Povolená nová potravina

Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána

Maximální množství

Proteinové výrobky

10 g/100 g

Sušenky

10 g/100 g

Pokrmy na bázi luštěnin

10 g/100 g

Výrobky na bázi těstovin

10 g/100 g

1. V označení potravin obsahujících
tuto novou potravinu se použije
název „Sušené larvy potemníka
moučného
Tenebrio
molitor
(mouční červi)“.
2. Na označení potravin obsahují
cích sušené larvy potemníka
moučného
Tenebrio
molitor
(moučné červy) musí být uvedeno,
že tato složka může způsobit aler
gické reakce spotřebitelům se zná
mými alergiemi na korýše a vý
robky z nich a na prachové
roztoče. Tento údaj se uvede v bez
prostřední blízkosti seznamu slo
žek.

Další požadavky

Ochrana údajů

Povoleno dne 22. června 2021. Toto
zařazení se zakládá na vědeckých
důkazech a vědeckých údajích, které
jsou předmětem průmyslového
vlastnictví a jsou chráněny v souladu
s článkem 26 nařízení (EU)
2015/2283.
Žadatel: SAS EAP Group, 35 Boulevard
du Libre Échange, Saint-Orens-deGameville, 31650, Francie.
Během období ochrany údajů smí
novou potravinu uvádět na trh v rámci
Unie pouze společnost SAS EAP
Group, kromě případů, kdy povolení
pro uvedenou novou potravinu obdrží
další žadatel, aniž by odkazoval na
vědecké důkazy nebo vědecké údaje,
které jsou předmětem průmyslového
vlastnictví a jsou chráněny v souladu
s článkem 26 nařízení (EU)
2015/2283, nebo se souhlasem
společnosti SAS EAP Group.
Datum ukončení ochrany údajů:
22. června 2026.“
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„Sušené larvy
Specifikovaná kategorie potravin
potemníka moučného
Tenebrio molitor
(mouční červi)
Sušené larvy potemníka
moučného Tenebrio molitor,
celé nebo v prášku

Doplňkové zvláštní požadavky na
označování

L 194/19

Povolená nová potravina

„Sušené larvy potemníka moučného Tenebrio molitor (mouční
červi)

Specifikace

CS

Popis/definice:
Novou potravinou jsou celí, tepelně sušení mouční červi, buď celí (spařené, v troubě sušené larvy), nebo ve formě prášku
(spařené, v troubě sušené a namleté larvy). Výrazem „moučný červ“ se rozumí larvální stadium potemníka moučného
Tenebrio molitor, což je druh hmyzu, který patří do čeledi Tenebrionidae (potemníkovití).
K lidské spotřebě jsou určeni celí mouční červi a žádné části se neodstraňují.
Minimálně 24 hodin před tepelným sušením nesmí larvy přijímat potravu, aby se zbavily obsahu střev.
Vlastnosti/složení:

L 194/20

2) Do tabulky 2 (Specifikace) se v abecedním pořadí vkládá nový záznam, který zní:

Popel (% hmot.): 3,5 – 4,5
Vlhkost (% hmot.): 1–8
Surový protein (N x 6,25) (% hmot.): 56–61
Stravitelné sacharidy (*) (% hmot.): 1–6
Tuky (% hmot.): 25–30
Peroxidové číslo (Meq O2/kg tuku): ≤ 5
Dietní vláknina (% hmot.): 4–7
Chitin (% hmot.): 4–7
Těžké kovy:
Olovo: ≤ 0,075 mg/kg
Kadmium: ≤ 0,1 mg/kg
Mykotoxiny:

Úřední věstník Evropské unie

z toho nasycené (% hmot.): 4–9

Aflatoxiny (suma B1, B2, G1, G2): ≤ 4 μg/kg
Aflatoxin B1: ≤ 2 μg/kg
Deoxynivalenol: ≤ 200 μg/kg
Ochratoxin A: ≤ 1 μg/kg
Mikrobiologická kritéria:
Celkový počet aerobních mikroorganismů: ≤ 105 KTJ (**)/g
Kvasinky a plísně: ≤ 100 KTJ/g
Escherichia coli: ≤ 50 KTJ/g

2.6.2021

Listeria monocytogenes: nezjištěno ve 25 g

2.6.2021

Salmonella spp.: nezjištěno ve 25 g
Anaerobní bakterie redukující siřičitany: ≤ 30 KTJ/g
Bacillus cereus (předpoklad): ≤ 100 KTJ/g

CS

Enterobacteriaceae (předpoklad): < 10 KTJ/g
Koagulázopozitivní stafylokoky: ≤ 100 KTJ/g
(*) Stravitelné sacharidy = 100 – (surový protein + tuky + dietní vláknina + popel + vlhkost).
(**) KTJ: kolonii tvořící jednotky“
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/883
ze dne 1. června 2021,
kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří
podléhají zákazu provozování letecké dopravy nebo provozním omezením v Unii
(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. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu
Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství,
o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice
2004/36/ES (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení Komise (ES) č. 474/2006 (2) vytváří seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování
letecké dopravy v Unii.

(2)

Podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 2111/2005 sdělily některé členské státy a Agentura Evropské unie pro bezpečnost
letectví (dále jen „agentura“) Komisi informace, které jsou podstatné pro aktualizaci uvedeného seznamu. Podstatné
informace poskytly i třetí země a mezinárodní organizace. Poskytnuté informace přispívají k závěru, že seznam by
měl být aktualizován.

(3)

Komise informovala všechny dotčené letecké dopravce buď přímo, nebo prostřednictvím orgánů odpovědných za
regulační dohled nad nimi o podstatných skutečnostech a úvahách, které budou základem pro rozhodnutí o uložení
zákazu provozování letecké dopravy v Unii těmto dopravcům nebo o změně podmínek zákazu provozování letecké
dopravy, který byl uložen jednomu leteckému dopravci uvedenému na seznamu v příloze A nebo B nařízení (ES)
č. 474/2006.

(4)

Komise poskytla dotčeným leteckým dopravcům možnost nahlédnout do veškeré relevantní dokumentace, předložit
písemné připomínky a přednést ústně své stanovisko Komisi a výboru zřízenému nařízením (ES) č. 2111/2005 (dále
jen „Výbor EU pro leteckou bezpečnost“).

(5)

Komise předala Výboru EU pro leteckou bezpečnost aktuální informace o probíhajících společných konzultacích
podle nařízení (ES) č. 2111/2005 a nařízení Komise (ES) č. 473/2006 (3) s příslušnými orgány a leteckými dopravci
z Arménie, Indonésie, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Moldavska, Pákistánu a Ruska. Komise Výbor EU pro leteckou
bezpečnost informovala také o situaci v oblasti letecké bezpečnosti v Dominikánské republice, Rovníkové Guineji,
Libyi, Nepálu a Jižním Súdánu.

(6)

Agentura informovala Komisi a Výbor EU pro leteckou bezpečnost o technických posouzeních provedených pro
účely počátečního hodnocení a o průběžném sledování oprávnění provozovatelů ze třetích zemí vydaných podle
nařízení Komise (EU) č. 452/2014 (4).

(1) Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15.
(2) Nařízení Komise (ES) č. 474/2006 ze dne 22. března 2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří
podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 2111/2005 (Úř. věst. L 84, 23.3.2006, s. 14).
(3) Nařízení Komise (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící
letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedený v kapitole II nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Úř. věst. L 84, 23.3.2006, s. 8).
(4) Nařízení Komise (EU) č. 452/2014 ze dne 29. dubna 2014, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se
letového provozu provozovatelů ze třetích zemí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 133,
6.5.2014, s. 12).
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(7)

Agentura Komisi a Výbor EU pro leteckou bezpečnost informovala rovněž o výsledcích analýzy prohlídek na
odbavovací ploše provedených v rámci programu posuzování bezpečnosti zahraničních letadel (dále jen „program
SAFA“) v souladu s nařízením Komise (EU) č. 965/2012 (5).

(8)

Agentura dále Komisi a Výbor EU pro leteckou bezpečnost informovala o projektech technické pomoci prováděných
ve třetích zemích, jichž se týká zákaz provozování letecké dopravy podle nařízení (ES) č. 474/2006. Agentura rovněž
poskytla informace o plánech a žádostech o další technickou pomoc a spolupráci za účelem zlepšení správní
a technické způsobilosti úřadů pro civilní letectví ve třetích zemích s cílem pomoci jim vyřešit nedodržování
platných mezinárodních norem v oblasti bezpečnosti civilního letectví. Členské státy byly vyzvány, aby se k těmto
žádostem vyjádřily na bilaterální úrovni v koordinaci s Komisí a agenturou. Komise v této souvislosti zopakovala, že
ke zlepšování bezpečnosti letectví na celém světě je užitečné mezinárodní letecké komunitě předávat – zejména
prostřednictvím nástroje Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) nazvaného „Partnerství pro pomoc při
provádění bezpečnosti letectví“ – informace o technické pomoci poskytované Unií a členskými státy třetím zemím.

(9)

Eurocontrol poskytl Komisi a Výboru EU pro leteckou bezpečnost informace o aktuálním stavu varovné funkce
programu SAFA a provozovatelů ze třetích zemí včetně statistických údajů, pokud jde o výstražné zprávy týkající se
leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy.

Letečtí dopravci z Unie
(10)

Na základě analýzy provedené agenturou v souvislosti s informacemi, které vyplynuly z prohlídek na odbavovací
ploše provedených u letadel leteckých dopravců z Unie a ze standardizačních kontrol provedených agenturou, jež
byly rovněž doplněny o informace vyplývající ze specifických kontrol a auditů provedených vnitrostátními
leteckými úřady, přijalo několik členských států určitá donucovací opatření a informovalo o nich Komisi a Výbor
EU pro leteckou bezpečnost.

(11)

Členské státy zopakovaly, že jsou připraveny náležitě jednat, pokud by z podstatných bezpečnostních informací
vyplývalo, že v důsledku nedodržení příslušných bezpečnostních norem ze strany leteckých dopravců Unie hrozí
bezprostřední bezpečnostní rizika.

Letečtí dopravci z Arménie
(12)

V červnu 2020 byli letečtí dopravci z Arménie zařazeni do přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006 prováděcím
nařízením Komise (EU) 2020/736 (6).

(13)

Dne 15. dubna 2021 se uskutečnila technická schůzka Komise, agentury, členských států a zástupců arménského
Výboru pro civilní letectví (dále jen „výbor CAC“), během níž výbor CAC poskytl informace o svých činnostech
v oblasti dohledu a o pokroku při realizaci plánu nápravných opatření vypracovaného v červenci 2020. Výbor CAC
rovněž poskytl přehled o problémech, s nimž se potýkal během posledního roku, informace o celkové situaci
leteckého prostředí v Arménii a uvedl nedostatky zjištěné v různých oblastech odpovědnosti výboru CAC, jež
vyžadují pozornost.

(14)

Výbor CAC dále během této schůzky poskytl podrobný přehled o stavu provádění nápravných opatření v reakci na
připomínky vznesené během unijní posuzovací návštěvy na místě v únoru 2020 a přehled týkající se posuzování
rizika výborem CAC.

(15)

V této souvislosti výbor CAC informoval Komisi, že osvědčení leteckého provozovatele (AOC) leteckých dopravců
Atlantis European Airways a Mars Avia byla zrušena a že noví letečtí dopravci Fly Armenia Airways (AOC č. 070),
Novair (AOC č. 071) a Shirak Avia (AOC č. 072) získali osvědčení. Vzhledem k tomu, že výbor CAC neprokázal, že
má dostatečnou schopnost provádět a prosazovat příslušné bezpečnostní normy, není vydání osvědčení AOC těmto
novým leteckým dopravcům zárukou dostatečného dodržování mezinárodních bezpečnostních norem.

(5) Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového
provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1).
(6) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/736 ze dne 2. června 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam
uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy nebo provozním omezením v Unii (Úř. věst. L 172,
3.6.2020, s. 7).
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(16)

Komise bere na vědomí pokrok dosažený výborem CAC při řešení problémů v oblasti bezpečnosti letectví, jež vedly
v červnu 2020 k zařazení leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Arménii, do přílohy A nařízení (ES)
č. 474/2006. V současné době však neexistuje dostatek důkazů, které by odůvodňovaly zrušení provozních
omezení uložených leteckým dopravcům z Arménie. Komise bude pokračovat ve sledování a posuzování dalšího
vývoje situace.

(17)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se Komise domnívá, že pokud jde
o letecké dopravce z Arménie, měl by být seznam leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké
dopravy v Unii, změněn tak, aby letečtí dopravci Fly Armenia Airways, Novair a Shirak Avia byli zařazeni do přílohy
A nařízení (ES) č. 474/2006 a aby byli z uvedené přílohy odstraněni letečtí dopravci Atlantis European Airways
a Mars Avia.

(18)

Členské státy by měly nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných mezinárodních bezpečnostních norem
u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Arménii, stanovováním priorit při provádění prohlídek na
odbavovací ploše u všech těchto leteckých dopravců podle nařízení (EU) č. 965/2012.

Letečtí dopravci z Indonésie
(19)

V červnu 2018 byli všichni letečtí dopravci z Indonésie odstraněni z přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006 prováděcím
nařízením Komise (EU) 2018/871 (7).

(20)

Dne 26. února 2021 poskytlo Generální ředitelství civilního letectví Indonésie (dále jen „úřad DGCA Indonesia“)
informace a aktuální přehled o činnostech v oblasti dohledu nad provozní bezpečností za období od září 2020 do
února 2021. Kromě aktualizace plánu nápravných opatření vypracovaného na základě unijní posuzovací návštěvy
na místě v březnu 2018 zahrnovaly informace poskytnuté úřadem DGCA Indonesia rovněž aktualizace seznamu
držitelů osvědčení leteckého provozovatele, registrovaných letadel, nehod, závažných incidentů a událostí v oblasti
letectví a donucovacích opatření přijatých indonéským úřadem DGCA Indonesia.

(21)

Poté, co Komise předložené informace a dokumentaci přezkoumala, dospěla k závěru, že všechny zbývající otevřené
připomínky vyplývající z posuzovací návštěvy na místě v březnu 2018 byly úspěšně vyřešeny a mohou být
uzavřeny. S ohledem na dosažený pokrok považuje Komise za dostatečné, aby úřad DGCA Indonesia zasílal
aktualizace jednou ročně namísto dvakrát, jak dosud činil.

(22)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se Komise domnívá, že pokud jde
o letecké provozovatele z Indonésie, neexistují důvody měnit seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají
zákazu provozování letecké dopravy v Unii.

(23)

Členské státy by měly nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných mezinárodních bezpečnostních norem
u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Indonésii, stanovováním priorit při provádění prohlídek na
odbavovací ploše u všech těchto leteckých dopravců podle nařízení (EU) č. 965/2012.

(24)

Pokud z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplyne, že v důsledku nedodržení mezinárodních
bezpečnostních norem existují bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření
v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.

Letečtí dopravci z Kazachstánu
(25)

V prosinci 2016 byli letečtí dopravci z Kazachstánu odstraněni z přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006 prováděcím
nařízením Komise (EU) 2016/2214 (8).

(26)

V únoru 2020 byly v rámci průběžného monitorování systému dohledu nad bezpečností v Kazachstánu zahájeny
formální konzultace s příslušnými orgány Kazachstánu. V této souvislosti obdržel Výbor EU pro leteckou
bezpečnost na svých zasedáních v květnu a listopadu 2020 přehled o situaci v oblasti dohledu nad bezpečností
v Kazachstánu.

(7) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/871 ze dne 14. června 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam
uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii (Úř. věst. L 152, 15.6.2018, s. 5).
(8) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2214 ze dne 8. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam
uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii (Úř. věst. L 334, 9.12.2016, s. 6).
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(27)

V návaznosti na jednání Výboru EU pro leteckou bezpečnost z listopadu 2020 udržují Komise a agentura nepřetržitý
kontakt s akciovou společností Letecká správa Kazachstánu (dále jen „společnost AAK“). V této souvislosti se dne
26. března 2021 uskutečnila videokonference mezi Komisí, agenturou, členskými státy a zástupci kazašského
Výboru pro civilní letectví i společnosti AAK. Během této technické schůzky poskytla společnost AAK ucelený
přehled opatření přijatých ke zlepšení dohledu nad bezpečností v Kazachstánu, včetně přehledu o svých činnostech
v oblasti dohledu, plánech, pokud jde o nábor a výcvik technického personálu, a donucovacích opatřeních přijatých
vůči některým leteckým dopravcům, kteří získali osvědčení v Kazachstánu. Kromě toho společnost AAK zdůraznila
své odhodlání nadále pokračovat ve své politice neustálého zlepšování, včetně své hlavní práce na rozvoji dohledu
nad bezpečností.

(28)

Společnost AAK dále představila svou strategii na období 2021–2025, včetně přijetí nového zákona o letectví
a následných změn kazašského vnitrostátního právního rámce.

(29)

Na základě informací, které jsou v současné době k dispozici, lze dospět k závěru, že je vyvíjeno značné úsilí k řešení
situace letecké bezpečnosti v Kazachstánu, o čemž svědčí i následný vývoj. Komise bere na vědomí dosavadní pokrok
a měla by pokračovat ve sledování a posuzování dalšího vývoje situace. V této souvislosti má Komise v úmyslu za
pomoci agentury a členských států uskutečnit v Kazachstánu unijní posuzovací návštěvu na místě.

(30)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se Komise domnívá, že pokud jde
o letecké provozovatele z Kazachstánu, neexistují důvody měnit seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají
zákazu provozování letecké dopravy v Unii.

(31)

Členské státy by měly nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných mezinárodních bezpečnostních norem
u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Kazachstánu, stanovováním priorit při provádění prohlídek na
odbavovací ploše u všech těchto leteckých dopravců podle nařízení (EU) č. 965/2012.

(32)

Pokud z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplyne, že v důsledku nedodržení mezinárodních
bezpečnostních norem existují bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření
v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.

Letečtí dopravci z Kyrgyzstánu

(33)

V říjnu 2006 byli letečtí dopravci z Kyrgyzstánu zařazeni do přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006 nařízením Komise
(ES) č. 1543/2006 (9).

(34)

Dne 25. listopadu 2020 se na žádost Kyrgyzstánu a v rámci průběžné monitorovací činnosti uskutečnila technická
schůzka Komise, agentury a zástupců Agentury pro civilní letectví Kyrgyzské republiky (dále jen „agentura CAA
KG“), během níž agentura CAA KG poskytla ucelený přehled o své organizaci a funkcích včetně základních zásad
provádění dohledu nad provozní bezpečností. Další informace, které agentura CAA KG poskytla, zahrnovaly
problémy kvůli nedostatku personálu, s nimiž se potýká, přehled o kyrgyzském legislativním rámci a svém
strategickém přístupu k technickému rozvoji v souvislosti s budováním kapacity v oblasti bezpečnosti letectví.
Poskytla též aktualizaci seznamu držitelů osvědčení leteckého provozovatele a registrovaných letadel.

(35)

Kromě toho agentura CAA KG dne 14. prosince 2020 v návaznosti na technickou schůzku ze dne 25. listopadu
2020 informovala Komisi, že letečtí dopravci Heli Sky (AOC č. 47), Valor Air (AOC č. 07), AeroStan (AOC č. 08),
KAP.KG Aircompany (AOC č. 52) a FlySky Airlines (AOC č. 53) jsou držiteli aktivního osvědčení leteckého
provozovatele. Vzhledem k tomu, že agentura CAA KG neprokázala, že má dostatečnou schopnost provádět
a prosazovat příslušné bezpečnostní normy, není vydání osvědčení AOC těmto novým leteckým dopravcům
zárukou dostatečného dodržování mezinárodních bezpečnostních norem.

(9) Nařízení Komise (ES) č. 1543/2006 ze dne 12. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství
uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 a ve znění nařízení (ES) č. 910/2006 (Úř. věst. L 283, 14.10.2006, s. 27).
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(36)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se Komise domnívá, že seznam
uvádějící letecké dopravce z Kyrgyzstánu, kteří podléhají zákazu provozovat leteckou dopravu v Unii, v příloze
A nařízení (ES) č. 474/2006 by měl být změněn tak, aby zahrnoval letecké dopravce AeroStan, FlySky Airlines, Heli
Sky, KAP.KG Aircompany a Valor Air.

(37)

Členské státy by měly nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných mezinárodních bezpečnostních norem
u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Kyrgyzstánu, stanovováním priorit při provádění prohlídek na
odbavovací ploše u všech těchto leteckých dopravců podle nařízení (EU) č. 965/2012.

Letečtí dopravci z Moldavska
(38)

V dubnu 2019 byli letečtí dopravci z Moldavska, s výjimkou leteckých dopravců Air Moldova, Fly One
a Aerotranscargo, zařazeni do přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006 prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/618 (10).

(39)

Dopisem ze dne 2. března 2021 poskytl úřad pro civilní letectví Moldavska (dále jen „úřad CAAM“) informace
a komplexní aktualizaci plánu nápravných opatření v reakci na připomínky a doporučení vyplývající z unijní
posuzovací návštěvy na místě v únoru 2019.

(40)

Poté, co Komise předložené informace a dokumentaci přezkoumala, dospěla k závěru, že vysvětlení týkající se plánu
nápravných opatření je dobře strukturované a adekvátní.

(41)

Dne 25. března 2021 se na žádost Moldavska a v rámci průběžné monitorovací činnosti uskutečnila technická
schůzka Komise, agentury, členských států a zástupců úřadu CAAM, během níž úřad CAAM poskytl ucelený
přehled o své organizaci a funkcích včetně základních zásad provádění dohledu nad provozní bezpečností. Další
informace, které úřad CAAM poskytl, zahrnovaly aktualizovaný přehled rozvoje a aktuální stav jejich plánu
nápravných opatření v reakci na připomínky a doporučení vyplývající z unijní posuzovací návštěvy na místě
v únoru 2019. Úřad CAAM uvedl, že převážná většina připomínek plánu nápravných opatření byla uzavřena,
přičemž pouze čtyři připomínky zůstaly otevřené.

(42)

Během této schůzky úřad CAAM informoval Komisi, že všichni moldavští letečtí dopravci získali nové osvědčení
v souladu s novým provozním předpisem, který provedl do právních předpisů Moldavska nařízení Komise (EU)
č. 965/2012 (11). V současné době je v Moldavsku 11 držitelů osvědčení leteckého provozovatele. Většina osmi
držitelů osvědčení leteckého provozovatele, kteří nejsou držiteli oprávnění pro provozovatele ze třetích zemí,
provádí činnosti ze základen mimo Moldavsko. Podle úřadu CAAM se dohled nad těmito externími základnami
provádí v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami.

(43)

Kromě toho úřad CAAM informoval Komisi, že nový letecký dopravce HiSky (AOC č. MD 025) získal osvědčení.
Vzhledem k tomu, že úřad CAAM neprokázal, že má dostatečnou schopnost provádět a prosazovat příslušné
bezpečnostní normy, není vydání osvědčení AOC tomuto novému leteckému dopravci zárukou dostatečného
dodržování mezinárodních bezpečnostních norem.

(44)

Na základě informací, které jsou v současné době k dispozici, se zdá, že úřad CAAM vynaložil značné úsilí při
provádění mezinárodních bezpečnostních norem. V současné době však neexistuje dostatek důkazů, které by
odůvodňovaly zrušení provozních omezení uložených leteckým dopravcům z Moldavska. Poskytnuté informace
o zlepšeních by měly být dále ověřeny během unijní posuzovací návštěvy na místě v Moldavsku.

(45)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se Komise domnívá, že pokud jde
o letecké dopravce z Moldavska, měl by být seznam leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké
dopravy v Unii, změněn tak, aby letecký dopravce HiSky byl zařazen do přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006.

(10) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/618 ze dne 15. dubna 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam
uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu nebo omezením provozování letecké dopravy v Unii (Úř. věst. L 106, 17.4.2019,
s. 1).
(11) Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového
provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1).
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(46)

Členské státy by měly nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných mezinárodních bezpečnostních norem
u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Moldavsku, stanovováním priorit při provádění prohlídek na
odbavovací ploše u všech těchto leteckých dopravců podle nařízení (EU) č. 965/2012.

(47)

Pokud z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplyne, že v důsledku nedodržení mezinárodních
bezpečnostních norem existují bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření
v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.

Letečtí dopravci z Pákistánu
(48)

V březnu 2007 byl dopravce Pakistan International Airlines zařazen do přílohy B nařízení (ES) č. 474/2006 nařízením
Komise (ES) č. 235/2007 (12) a následně byl v listopadu 2007 odstraněn nařízením Komise (ES) č. 1400/2007 (13).

(49)

Z prohlášení pákistánského federálního ministra letectví ze dne 24. června 2020 vyplynulo, že velký počet průkazů
způsobilosti pilota vydaných pákistánským úřadem pro civilní letectví (dále jen „úřad PCAA“) byl získán podvodným
způsobem.

(50)

Tato událost a zjevně nedostatečně účinný dohled nad provozní bezpečností ze strany úřadu PCAA vedly agenturu
k tomu, aby s účinkem od 1. července 2020 pozastavila oprávnění pro provozovatele ze třetích zemí u společností
Pakistan International Airlines a Vision Air.

(51)

Dne 1. července 2020 zahájila Komise konzultace s úřadem PCAA v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 473/2006
a úřad PCAA požádala, aby poskytl informace o své reakci na prohlášení federálního ministra. Komise zejména
požádala o informace o dohledu nad leteckými dopravci, kteří získali osvědčení v Pákistánu, včetně jejich systémů
řízení bezpečnosti, jakož i o důkazy, že podobná situace není rozšířena v jiných oblastech, jež rovněž podléhají
dohledu nad provozní bezpečností ze strany úřadu PCAA, jako je certifikace palubních průvodčí, udělování licencí
mechanikům nebo vydávání osvědčení leteckým dopravcům.

(52)

V roce 2020 uspořádala Komise dvě technické schůzky s úřadem PCAA ve dnech 9. července a 25. září.

(53)

V rámci příprav na zasedání Výboru EU pro leteckou bezpečnost v květnu 2021 a s ohledem na procesní požadavky
agentury týkající se pozastavení oprávnění pro provozovatele ze třetích zemí dopravců Pakistan International Airlines
a Vision Air uspořádala Komise ve dnech 15. a 16. března 2021 technickou schůzku, aby se zajistila koordinace mezi
Komisí a agenturou, pokud jde o jejich příslušné povinnosti. Těchto schůzek se zúčastnili zástupci členských států.

(54)

Na uvedených schůzkách se projednávaly různé otázky, zejména vydávání průkazů způsobilosti letovým posádkám,
letový provoz, letová způsobilost, hlášení událostí a reakce úřadu PCAA na bezpečnostní doporučení a následná
opatření.

(55)

Úřad PCAA poskytl příslušné důkazy a informace, jež byly posouzeny Komisí a odborníky agentury. Ačkoli bylo
zjištěno, že úřad PCAA má dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků s potřebnými znalostmi, byly zjištěny
určité organizační problémy. Ty zahrnují nedostatky v řízení kvality zdokumentovaných postupů, nedostatečné
vedení inspektorů, nevyhovující postup udělování licencí pilotům letecké dopravy, nedostatečné nebo žádné
sledování nápravných opatření v návaznosti na zjištění a neexistence řádných schopností analýzy hlavních příčin.

(56)

Kromě toho nebyl úřad PCAA schopen poskytnout důkazy o tom, že Pákistán informoval organizaci ICAO o svých
podstatných odchylkách od platných mezinárodních bezpečnostních norem uvedených v příloze 1 ICAO, jak je
stanoveno v oddíle „O způsobilosti leteckého personálu“.

(57)

Na základě posouzení dostupných důkazů a informací bere Komise na vědomí úsilí úřadu PCAA o přijetí
nápravných opatření k řešení zjištěných bezpečnostních nedostatků. Komise by však měla situaci v Pákistánu
i nadále sledovat, mimo jiné prostřednictvím unijní posuzovací návštěvy na místě v Pákistánu.

(12) Nařízení Komise (ES) č. 235/2007 ze dne 5. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu
Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (Úř. věst. L 66,
6.3.2007, s. 3).
(13) Nařízení Komise (ES) č. 1400/2007 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu
Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (Úř. věst. L 311,
29.11.2007, s. 12).
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(58)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se Komise domnívá, že pokud jde
o letecké provozovatele z Pákistánu, neexistují důvody měnit seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají
zákazu provozování letecké dopravy v Unii.

(59)

Členské státy by měly nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných mezinárodních bezpečnostních norem
u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Pákistánu, stanovováním priorit při provádění prohlídek na
odbavovací ploše u všech těchto leteckých dopravců podle nařízení (EU) č. 965/2012.

(60)

Pokud z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplyne, že v důsledku nedodržení mezinárodních
bezpečnostních norem existují bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření
v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.

Letečtí dopravci z Ruska
(61)

Komise, agentura a příslušné orgány členských států nadále pozorně sledovaly úroveň bezpečnosti leteckých
dopravců, kteří získali osvědčení v Rusku a kteří provozují leteckou dopravu v Unii, a to i stanovováním priorit při
provádění prohlídek na odbavovací ploše u některých ruských leteckých dopravců podle nařízení (EU) č. 965/2012.

(62)

Dne 14. dubna 2021 se zástupci Komise, agentury a členských států setkali se zástupci ruské federální agentury pro
leteckou dopravu (dále jen „agentura FATA“), aby na základě zpráv o prohlídkách na odbavovací ploše provedených
v období od 15. října 2020 do 14. dubna 2021 přezkoumali úroveň bezpečnosti leteckých dopravců, kteří získali
osvědčení v Rusku, a aby zjistili, ve kterých případech by agentura FATA měla posílit své činnosti v oblasti dohledu.

(63)

Při přezkumu prohlídek na odbavovací ploše provedených v rámci programu SAFA u leteckých dopravců, kteří
získali osvědčení v Rusku, nebyly zjištěny žádné závažné ani opakovaně se vyskytující bezpečnostní nedostatky.

(64)

Na základě dostupných informací, včetně informací poskytnutých agenturou FATA během schůzky dne 14. dubna
2021, se Komise domnívá, že agentura FATA vykazuje v této fázi potřebné schopnosti a ochotu řešit bezpečnostní
nedostatky, jsou-li zjištěny. Na tomto základě nebylo považováno za nutné uspořádat s ruskými leteckými úřady
nebo s jakýmikoli leteckými dopravci, kteří získali osvědčení v Rusku, slyšení před Výborem EU pro leteckou
bezpečnost.

(65)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se proto Komise domnívá, že v této
fázi neexistují důvody, aby seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy
v Unii, byl změněn tak, aby do něj byli zařazeni letečtí dopravci z Ruska.

(66)

Členské státy by měly i nadále ověřovat účinné dodržování příslušných mezinárodních bezpečnostních norem ze
strany leteckých dopravců z Ruska prováděním prohlídek na odbavovací ploše podle nařízení (EU) č. 965/2012.

(67)

Pokud by prohlídky odhalily bezprostřední bezpečnostní riziko v důsledku nedodržení mezinárodních
bezpečnostních norem, může Komise uložit dotčeným leteckým dopravcům, kteří získali osvědčení v Rusku, zákaz
provozování letecké dopravy a zařadit je na seznam v příloze A nebo v příloze B nařízení (ES) č. 474/2006.

(68)

Nařízení (ES) č. 474/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(69)

Články 5 a 6 nařízení (ES) č. 2111/2005 uznávají potřebu přijímat rozhodnutí rychle a vzhledem k dopadům na
bezpečnost případně i naléhavým postupem. Pro ochranu citlivých informací a cestující veřejnosti je proto
nezbytné, aby jakákoli rozhodnutí přijatá v souvislosti s aktualizací seznamu leteckých dopravců, kteří podléhají
zákazu provozování letecké dopravy nebo omezení v rámci Unie, byla zveřejněna a vstoupila v platnost
bezprostředně po jejich přijetí.

(70)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru EU pro leteckou bezpečnost zřízeného
nařízením (ES) č. 2111/2005,
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PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Nařízení (ES) č. 474/2006 se mění takto:
(1) příloha A se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení;
(2) příloha B se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 1. června 2021.

Za Komisi,
jménem předsedkyně,
Adina VĂLEAN
členka Komise
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PŘÍLOHA I
„Příloha A

SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ AŽ NA VÝJIMKY PODLÉHAJÍ ZÁKAZU
PROVOZOVAT LETECKOU DOPRAVU V UNII (1)
Jméno právnické osoby leteckého
dopravce, jak je uvedeno na jeho
osvědčení leteckého provozovatele
(AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud
je odlišné)

Číslo osvědčení leteckého
provozovatele (AOC) nebo číslo
provozní licence

Třípísmenný
kód ICAO

Stát provozovatele

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Írán

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irák

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10-12/05

MEV

Nigérie

AIR ZIMBABWE (PVT)

177/04

AZW

Zimbabwe

Všichni letečtí dopravci, kteří získali
osvědčení od orgánů Afghánistánu
odpovědných za regulační dohled,
včetně

Afghánistán

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afghánistán

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afghánistán

Všichni letečtí dopravci, kteří získali
osvědčení od orgánů Angoly
odpovědných za regulační dohled
(s výjimkou TAAG Angola Airlines
a Heli Malongo), včetně

Angola

AEROJET

AO-008/11-07/17 TEJ

TEJ

Angola

GUICANGO

AO-009/11-06/17 YYY

Neznámý

Angola

AIR JET

AO-006/11-08/18 MBC

MBC

Angola

AO-015/15-06/17YYY

Neznámý

Angola

HELIANG

AO 007/11-08/18 YYY

Neznámý

Angola

SJL

AO-014/13-08/18YYY

Neznámý

Angola

SONAIR

AO-002/11-08/17 SOR

SOR

Angola

BESTFLYA
MANAGEMENT

AIRCRAFT

Všichni letečtí dopravci, kteří získali
osvědčení od orgánů Arménie
odpovědných za regulační dohled,
včetně

Arménie

AIRCOMPANY ARMENIA

AM AOC 065

NGT

Arménie

ARMENIA AIRWAYS

AM AOC 063

AMW

Arménie

ARMENIAN HELICOPTERS

AM AOC 067

KAV

Arménie

(1) Leteckým dopravcům uvedeným v příloze A by mohlo být dovoleno uplatňovat přepravní práva tím, že použijí letadlo pronajaté
s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se zákaz provozování letecké dopravy nevztahuje, za předpokladu, že jsou dodrženy
příslušné bezpečnostní normy.
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Jméno právnické osoby leteckého
dopravce, jak je uvedeno na jeho
osvědčení leteckého provozovatele
(AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud
je odlišné)

Číslo osvědčení leteckého
provozovatele (AOC) nebo číslo
provozní licence

Třípísmenný
kód ICAO

Stát provozovatele

ATLANTIS ARMENIAN AIRLINES

AM AOC 068

AEU

Arménie

FLY ARMENIA AIRWAYS

AM AOC 070

FBB

Arménie

NOVAIR

AM AOC 071

NAI

Arménie

SHIRAK AVIA

AM AOC 072

SHS

Arménie

SKYBALL

AM AOC 073

neuplatní se

Arménie

Všichni letečtí dopravci, kteří získali
osvědčení od orgánů Konga
(Brazzaville) odpovědných za
regulační dohled, včetně

Kongo (Brazzaville)

CANADIAN AIRWAYS CONGO

CG-CTA 006

TWC

Kongo (Brazzaville)

EQUAFLIGHT SERVICES

CG-CTA 002

EKA

Kongo (Brazzaville)

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Kongo (Brazzaville)

TRANS AIR CONGO

CG-CTA 001

TSG

Kongo (Brazzaville)

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

CG-CTA 004

Neznámý

Kongo (Brazzaville)

Všichni letečtí dopravci, kteří získali
oprávnění od orgánů Demokratické
republiky Kongo odpovědných za
regulační dohled, včetně

Demokratická
republika Kongo

AIR FAST CONGO

AAC/DG/OPS-09/03

Neznámý

Demokratická
republika Kongo

AIR KATANGA

AAC/DG/OPS-09/08

Neznámý

Demokratická
republika Kongo

BUSY BEE CONGO

AAC/DG/OPS-09/04

Neznámý

Demokratická
republika Kongo

AAC/DG/OPS-09/02

Neznámý

Demokratická
republika Kongo

CONGO AIRWAYS

AAC/DG/OPS-09/01

Neznámý

Demokratická
republika Kongo

KIN AVIA

AAC/DG/OPS-09/10

Neznámý

Demokratická
republika Kongo

MALU AVIATION

AAC/DG/OPS-09/05

Neznámý

Demokratická
republika Kongo

COMPAGNIE
D’AVIATION (CAA)

AFRICAINE
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Jméno právnické osoby leteckého
dopravce, jak je uvedeno na jeho
osvědčení leteckého provozovatele
(AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud
je odlišné)

Číslo osvědčení leteckého
provozovatele (AOC) nebo číslo
provozní licence

Třípísmenný
kód ICAO

SERVE AIR CARGO

AAC/DG/OPS-09/07

Neznámý

Demokratická
republika Kongo

SWALA AVIATION

AAC/DG/OPS-09/06

Neznámý

Demokratická
republika Kongo

MWANT JET

AAC/DG/OPS-09/09

Neznámý

Demokratická
republika Kongo
(DRK)

Všichni letečtí dopravci, kteří získali
osvědčení od orgánů Džibutska
odpovědných za regulační dohled,
včetně
DAALLO AIRLINES

Stát provozovatele

Džibutsko

Neznámý

DAO

Všichni letečtí dopravci, kteří získali
osvědčení od orgánů Rovníkové
Guineje odpovědných za regulační
dohled, včetně

Džibutsko
Rovníková Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Rovníková Guinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Neznámý

Rovníková Guinea

Všichni letečtí dopravci, kteří získali
oprávnění od orgánů Eritreje
odpovědných za regulační dohled,
včetně

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritrea

Všichni letečtí dopravci, kteří získali
osvědčení od orgánů Kyrgyzstánu
odpovědných za regulační dohled,
včetně

Kyrgyzstán

AEROSTAN

08

BSC

Kyrgyzstán

AIR COMPANY AIR KG

50

Neznámý

Kyrgyzstán

AIR MANAS

17

MBB

Kyrgyzstán

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kyrgyzstán

FLYSKY AIRLINES

53

FSQ

Kyrgyzstán

HELI SKY

47

HAC

Kyrgyzstán

KAP.KG AIRCOMPANY

52

KGS

Kyrgyzstán

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kyrgyzstán
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Jméno právnické osoby leteckého
dopravce, jak je uvedeno na jeho
osvědčení leteckého provozovatele
(AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud
je odlišné)

Číslo osvědčení leteckého
provozovatele (AOC) nebo číslo
provozní licence

Třípísmenný
kód ICAO

Stát provozovatele

TEZ JET

46

TEZ

Kyrgyzstán

VALOR AIR

07

VAC

Kyrgyzstán

Všichni letečtí dopravci, kteří získali
osvědčení od orgánů Libérie
odpovědných za regulační dohled.

Libérie

Všichni letečtí dopravci, kteří získali
osvědčení od orgánů Libye
odpovědných za regulační dohled,
včetně

Libye

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libye

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libye

AL MAHA AVIATION

030/18

Neznámý

Libye

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libye

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Libye

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libye

LIBYAN WINGS AIRLINES

029/15

LWA

Libye

PETRO AIR

025/08

PEO

Libye

Všichni letečtí dopravci, kteří získali
osvědčení od orgánů Moldavska
odpovědných za regulační dohled
(s výjimkou Air Moldova, Fly One
a Aerotranscargo), včetně

Moldavsko

Î.M „VALAN ICC“ SRL

MD009

VLN

Moldavsko

CA „AIM AIR“ SRL

MD015

AAM

Moldavsko

CA „AIR STORK“ SRL

MD018

MSB

Moldavsko

CA „HISKY“ SRL

MD025

HYM

Moldavsko

Î M „MEGAVIATION“ SRL

MD019

ARM

Moldavsko

CA „PECOTOX-AIR“ SRL

MD020

PXA

Moldavsko

CA „TERRA AVIA“ SRL

MD022

TVR

Moldavsko

CA „FLY PRO“ SRL

MD023

PVV

Moldavsko

Všichni letečtí dopravci, kteří získali
osvědčení od orgánů Nepálu
odpovědných za regulační dohled,
včetně
AIR DYNASTY HELI. S.

Nepál

035/2001

Neznámý

Nepál
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Jméno právnické osoby leteckého
dopravce, jak je uvedeno na jeho
osvědčení leteckého provozovatele
(AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud
je odlišné)

Číslo osvědčení leteckého
provozovatele (AOC) nebo číslo
provozní licence

Třípísmenný
kód ICAO

Stát provozovatele

ALTITUDE AIR

085/2016

Neznámý

Nepál

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepál

FISHTAIL AIR

017/2001

Neznámý

Nepál

SUMMIT AIR

064/2010

Neznámý

Nepál

HELI EVEREST

086/2016

Neznámý

Nepál

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Nepál

KAILASH HELICOPTER SERVICES

087/2018

Neznámý

Nepál

MAKALU AIR

057A/2009

Neznámý

Nepál

MANANG AIR PVT

082/2014

Neznámý

Nepál

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Neznámý

Nepál

PRABHU HELICOPTERS

081/2013

Neznámý

Nepál

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepál

SAURYA AIRLINES

083/2014

Neznámý

Nepál

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepál

SIMRIK AIR

034/2000

Neznámý

Nepál

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepál

SITA AIR

033/2000

Neznámý

Nepál

TARA AIR

053/2009

Neznámý

Nepál

YETI AIRLINES

037/2004

NYT

Nepál

Všichni letečtí dopravci, kteří získali
osvědčení od orgánů Svatého
Tomáše a Princova ostrova
odpovědných za regulační dohled,
včetně

Svatý Tomáš
a Princův ostrov

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Svatý Tomáš a Princův
ostrov

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Svatý Tomáš a Princův
ostrov

Všichni letečtí dopravci, kteří získali
osvědčení od orgánů Sierry Leone
odpovědných za regulační dohled

Sierra Leone

Všichni letečtí dopravci, kteří získali
osvědčení od orgánů Súdánu
odpovědných za regulační dohled,
včetně

Súdán
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Jméno právnické osoby leteckého
dopravce, jak je uvedeno na jeho
osvědčení leteckého provozovatele
(AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud
je odlišné)

Číslo osvědčení leteckého
provozovatele (AOC) nebo číslo
provozní licence

Třípísmenný
kód ICAO

Stát provozovatele

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Súdán

BADR AIRLINES

35

BDR

Súdán

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Súdán

ELDINDER AVIATION

8

DND

Súdán

GREEN FLAG AVIATION

17

GNF

Súdán

HELEJETIC AIR

57

HJT

Súdán

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Súdán

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Súdán

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Súdán

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Súdán

SUN AIR

51

SNR

Súdán

TARCO AIR

56

TRQ

Súdán“
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PŘÍLOHA II
„PŘÍLOHA B

SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ PODLÉHAJÍ PROVOZNÍM OMEZENÍM V UNII (1)
Jméno právnické
osoby leteckého
dopravce, jak je
uvedeno na jeho
osvědčení leteckého
provozovatele (AOC)
(a jeho obchodní
jméno, pokud je
odlišné)

Číslo
osvědčení
leteckého
provozova
tele (AOC)

Třípísmenný
kód ICAO

AIR
SERVICE
COMORES

06-819/TA15/DGACM

KMD

IRAN AIR

FS100

AIR KORYO

GAC-AOC/
KOR-01

Stát
provozova
tele

Typ letadla
podléhající
omezení

Poznávací
značka/značky
a případně
výrobní
číslo/čísla
letadla
podléhajícího
omezení

Stát zápisu
letadla do
rejstříku

Komory

Celý letadlový
park
s výjimkou:
LET 410 UVP.

Celý letadlový
park
s výjimkou:
D6-CAM
(851336).

Komory

IRA

Írán

Všechna
letadla typu
Fokker F100
a typu Boeing
B747

Letadla typu
Fokker F100,
jak je uvedeno
v AOC; letadla
typu Boeing
B747, jak je
uvedeno
v AOC

Írán

KOR

Severní Korea

Celý letadlový
park
s výjimkou: 2
letadel typu
TU-204

Celý letadlový
park
s výjimkou:
P-632 a P-633

Severní
Korea“

(1) Leteckým dopravcům uvedeným v příloze B by mohlo být dovoleno uplatňovat přepravní práva tím, že použijí letadlo pronajaté
s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se zákaz provozování letecké dopravy nevztahuje, za předpokladu, že jsou dodrženy
příslušné bezpečnostní normy.
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SMĚRNICE
SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/884
ze dne 8. března 2021,
kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o dobu platnosti výjimky pro použití rtuti
v otáčecích elektrických konektorech používaných v systémech intravaskulárního ultrazvukového
obrazového snímání
(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Podle směrnice 2011/65/EU musí členské státy zajistit, aby elektrická a elektronická zařízení uváděná na trh
neobsahovala nebezpečné látky uvedené v příloze II zmíněné směrnice. Toto omezení se nevztahuje na některá
specifická použití týkající se zdravotnických prostředků a monitorovacích a kontrolních přístrojů, která mají
výjimku a jsou uvedena v příloze IV zmíněné směrnice.

(2)

Kategorie elektrických a elektronických zařízení, na něž se směrnice 2011/65/EU vztahuje, jsou uvedeny v její
příloze I.

(3)

Rtuť je omezená látka uvedená v příloze II směrnice 2011/65/EU.

(4)

Směrnicí v přenesené pravomoci (EU) 2015/574 (2) Komise udělila výjimku pro použití rtuti v systémech
intravaskulárního ultrazvukového obrazového snímání (dále jen „výjimka“) tím, že toto použití zahrnula do přílohy
IV směrnice 2011/65/EU. Platnost výjimky měla v souladu s čl. 5 odst. 2 třetím pododstavcem uvedené směrnice
skončit dne 30. června 2019.

(5)

Komise dne 6. října 2017, tj. ve lhůtě stanovené ustanovením čl. 5 odst. 5 směrnice 2011/65/EU, obdržela žádost
o prodloužení platnosti výjimky (dále jen „žádost o prodloužení“). Podle uvedeného ustanovení zůstává výjimka
v platnosti, dokud nebude přijato rozhodnutí o žádosti o prodloužení.

(6)

Hodnocení žádosti o prodloužení zahrnovalo konzultace se zúčastněnými stranami v souladu s čl. 5 odst. 7
směrnice 2011/65/EU. Připomínky obdržené během těchto konzultací byly zveřejněny na příslušných
internetových stránkách.

(7)

Rtuť se používá v otáčecích elektrických konektorech používaných v systémech intravaskulárního ultrazvukového
obrazového snímání, které zajišťují elektrickou vodivost mezi rotujícím snímačem a stacionárním elektronickým
zařízením. Používání rtuti umožňuje mimo jiné provoz s vyšší frekvencí, čímž lze získat obrazy s vyšším
rozlišením, jež jsou prospěšné pro pacienty.

(8)

Vzhledem k chybějícím alternativám je nahrazení nebo odstranění rtuti v případě dotčených použití v současné době
vědecky a technicky neproveditelné. Výjimka je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006 (3), a neoslabí tedy ochranu životního prostředí a zdraví, kterou toto nařízení stanoví.

(1) Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.
(2) Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/574 ze dne 30. ledna 2015, kterou se pro účely přizpůsobení technickému
pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v systémech
intravaskulárního ultrazvukového obrazového snímání (Úř. věst. L 94, 10.4.2015, s. 6).
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS)
č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES
a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).
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(9)

Je proto vhodné prodloužit platnost výjimky.

(10)

Platnost výjimky by měla být v souladu s čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 2 třetím pododstavcem směrnice 2011/65/EU
prodloužena na maximální dobu sedmi let končící dnem 30. června 2026. S ohledem na výsledky pokračujícího
úsilí o nalezení spolehlivé náhrady je nepravděpodobné, že by doba trvání výjimky měla negativní dopady na
inovace.

(11)

Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1
Příloha IV směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.
Článek 2
1.
Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do
30. června 2022. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
Tyto předpisy použijí ode dne 1. července 2022.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
2.
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti
působnosti této směrnice.
Článek 3
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 4
Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 8. března 2021.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN
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V bodě 42 přílohy IV směrnice 2011/65/EU se druhý odstavec nahrazuje tímto:
„Platí do 30. června 2026.“
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ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/885
ze dne 20. května 2021
o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku
a Francii v souvislosti s přírodními katastrofami a Albánii, Belgii, Černé Hoře, Česku, Estonsku,
Francii, Chorvatsku, Irsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, Maďarsku, Německu, Portugalsku,
Rakousku, Rumunsku, Řecku, Srbsku, Španělsku v souvislosti s mimořádnou situací v oblasti
veřejného zdraví

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (1),
a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,
s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 16. prosince 2020 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie
a Evropskou komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož
i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů (2), a zejména na bod 10 této dohody,
s ohledem na návrh Evropské komise,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Cílem Fondu solidarity Evropské unie (dále jen „fond“) je umožnit Unii rychle, účinně a pružně reagovat na nouzové
situace a projevit solidaritu s obyvatelstvem regionů postižených závažnými či regionálními přírodními katastrofami
nebo závažným ohrožením veřejného zdraví.

(2)

Rozpočet fondu nesmí přesáhnout maximální částky uvedené v článku 9 nařízení Rady (EU, Euratom)
2020/2093 (3). V souladu s čl. 9 odst. 2 a čl. 9 odst. 4 tohoto nařízení činí maximální částka, kterou lze z fondu
uvolnit z přídělu na rok 2021 do 1. září 2021, celkem 477 543 750 EUR. V souladu s čl. 4a odst. 4 nařízení (ES)
č. 2012/2002 byla částka 50 000 000 EUR již zahrnuta do souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2021
(v prostředcích na závazky i v prostředcích na platby) na vyplacení záloh. V roce 2020 navíc nebyly do konce roku
využity přidělené prostředky ve výši 47 981 598 EUR, které byly přeneseny do roku 2021. Maximální částka, která
je tedy v rámci fondu k dispozici k tomuto okamžiku v roce 2021, činí 525 525 348 EUR a postačuje na pokrytí
potřeb podle tohoto rozhodnutí.

(3)

Dne 29. října 2020 podalo Řecko žádost o uvolnění prostředků z fondu v souvislosti s povodněmi, které v srpnu
2020 postihly region Sterea Ellada.

(4)

Dne 9. prosince 2020 podalo Řecko žádost o uvolnění prostředků z fondu v souvislosti se škodami, které v září
2020 napáchal cyklon Janos v regionech Ionia Nisia, Sterea Ellada, Ditiki Ellada, Thessalia a Peloponnisos.

(5)

Dne 22. ledna 2021 podalo Řecko žádost o uvolnění prostředků z fondu v souvislosti se zemětřesením, které v říjnu
2020 postihlo ostrovy Samos, Ikaria a Chios.

(6)

Dne 21. prosince 2020 podala Francie žádost o finanční příspěvek z fondu v souvislosti se škodami, které v říjnu
2020 způsobila bouře Alex v regionu Provence-Alpes-Côtes d’Azur.

(1) Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) Úř. věst. L 433I, 22.12.2020, s. 28.
(3) Nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027
(Úř. věst. L 433I, 22.12.2020, s. 11).
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(7)

Do 24. června 2020 předložily Albánie, Belgie, Černá Hora, Česko, Estonsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Litva,
Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Srbsko a Španělsko žádost
o uvolnění prostředků z fondu v souvislosti se závažným ohrožením veřejného zdraví způsobeným pandemií
COVID-19 v začátku roku 2020.

(8)

Žádosti podané těmito státy splňují požadavky pro poskytnutí finančního příspěvku z fondu stanovené v článku 4
nařízení (ES) č. 2012/2002.

(9)

Z fondu by proto měly být uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku Řecku a Francii v souvislosti
s přírodními katastrofami a Albánii, Belgii, Černé Hoře, Česku, Estonsku, Francii, Irsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku,
Lucembursku, Maďarsku, Německu, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Řecku, Srbsku a Španělsku v souvislosti se
závažným ohrožením veřejného zdraví.

(10)

V případě Chorvatska výše již vyplacené zálohy přesahuje konečnou výši podpory, není proto třeba uvolnit žádnou
další částku a neoprávněně vyplacená záloha bude získána zpět v souladu s článkem 4a nařízení (ES) č. 2012/2002.

(11)

Aby byla doba potřebná pro uvolnění prostředků z fondu co nejkratší, mělo by být toto rozhodnutí použitelné od
data jeho přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2021 se z Fondu solidarity Evropské unie uvolňují níže uvedené
částky v prostředcích na závazky a v prostředcích na platby v souvislosti s přírodními katastrofami:
a) Řecku se poskytuje částka ve výši 3 300 100 EUR v souvislosti s povodněmi v regionu Sterea Ellada, včetně zálohy ve
výši 330 010 EUR;
b) Řecku se poskytuje částka ve výši 21 588 519 EUR v souvislosti s cyklonem Janos, včetně zálohy ve výši
2 158 852 EUR;
c) Řecku se poskytuje částka ve výši 2 531 301 EUR v souvislosti se zemětřesením na ostrovech Samos, Chios a Ikaria,
včetně zálohy ve výši 253 131 EUR;
d) Francii se poskytuje částka ve výši 59 325 000 EUR v souvislosti s bouří Alex, včetně zálohy ve výši 5 932 500 EUR.

Článek 2
V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2021 se z Fondu solidarity Evropské unie uvolňují níže uvedené
částky v prostředcích na závazky a v prostředcích na platby v souvislosti se závažným ohrožením veřejného zdraví:
a) Albánii se poskytuje částka ve výši 905 271 EUR;
b) Rakousku se poskytuje částka ve výši 31 755 580 EUR;
c) Belgii se poskytuje částka ve výši 37 298 777 EUR;
d) Česku se poskytuje částka ve výši 17 373 205 EUR;
e) Estonsku se poskytuje částka ve výši 3 588 755 EUR;
f)

Francii se poskytuje částka ve výši 91 365 053 EUR;

g) Německu se poskytuje částka ve výši 13 648 386 EUR;
h) Řecku se poskytuje částka ve výši 3 994 022 EUR;
i)

Maďarsku se poskytuje částka ve výši 13 136 857 EUR;

j)

Irsku se poskytuje částka ve výši 20 480 330 EUR;

k) Itálii se poskytuje částka ve výši 76 271 930 EUR;
l)

Lotyšsku se poskytuje částka ve výši 1 177 677 EUR;
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m) Litvě se poskytuje částka ve výši 2 828 291 EUR;
n) Lucembursku se poskytuje částka ve výši 2 857 025 EUR;
o) Černé Hoře se poskytuje částka ve výši 199 505 EUR;
p) Portugalsku se poskytuje částka ve výši 18 039 670 EUR;
q) Rumunsku se poskytuje částka ve výši 13 926 870 EUR;
r)

Srbsku se poskytuje částka ve výši 11 968 276 EUR;

s)

Španělsku se poskytuje částka ve výši 36 639 441 EUR.
Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 20. května 2021.
V Bruselu dne 20. května 2021.

Za Evropský parlament
předseda
D. M. SASSOLI

Za Radu
předsedkyně
A. P. ZACARIAS
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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/886
ze dne 20. května 2021
o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti
Estonska – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu
pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006 (1), a zejména na čl. 15 odst. 4
uvedeného nařízení,
s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 16. prosince 2020 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie
a Evropskou komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož
i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů (2), a zejména na bod 9 této dohody,
s ohledem na návrh Evropské komise,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) má za cíl poskytovat podporu pracovníkům, kteří byli
propuštěni, a osobám samostatně výdělečně činným, které přestaly vykonávat svou činnost, v důsledku významných
změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací nebo v důsledku pokračující celosvětové finanční
a hospodářské krize nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a poskytuje jim pomoc při
jejich opětovném začleňování na trh práce.

(2)

EFG nepřekročí maximální roční částku 186 milionů EUR (v cenách roku 2018), jak je stanoveno v čl. 8 odst. 1
nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093 (3).

(3)

Dne 12. listopadu 2020 předložilo Estonsko žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním
a ukončením činností (dále jen „propouštění“) v odvětví cestovního ruchu vymezeném hospodářskými odvětvími
zařazenými podle statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE) Revize 2 do
oddílů 45 (Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel), 49 (Pozemní a potrubní doprava), 50 (Vodní
doprava), 51 (Letecká doprava), 52 (Skladování a vedlejší činnosti v dopravě), 55 (Ubytování), 56 (Stravování
a pohostinství), 74 (Ostatní odborné, vědecké a technické činnosti), 77 (Činnosti v oblasti pronájmu a leasingu), 79
(Činnosti cestovních agentur a kanceláří a jiné rezervační a související činnosti), 90 (Tvůrčí, umělecké a zábavní
činnosti), 91 (Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení), 92 (Činnosti heren, kasin
a sázkových kanceláří) a 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) v Estonsku. Estonská republika přestavuje
jednu jednotku v regionech úrovně 2 společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (4). Tato žádost
byla doplněna o další informace poskytnuté v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Splňuje
požadavky na stanovení finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4)

V souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 je možné žádost Estonska přijmout, neboť propouštění má
závažný dopad na zaměstnanost a na národní hospodářství.

(5)

V souvislosti s uvedenou žádostí Estonska by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 4 474 480 EUR.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Úř. věst. L 433I, 22.12.2020, s. 29.
(3) Nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027
(Úř. věst. L 433I, 22.12.2020, s. 11).
(4) Nařízení Komise (EU) č. 1046/2012 ze dne 8. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), pokud jde o předání časových řad nového
regionálního rozdělení (Úř. věst. L 310, 9.11.2012, s. 34).
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Aby byly prostředky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné ode dne jeho přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2021 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
uvolňuje částka ve výši 4 474 480 EUR v prostředcích na závazky a na platby.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 20. května 2021.
V Bruselu dne 20. května 2021.

Za Evropský parlament
předseda
D. M. SASSOLI

Za Radu
předsedkyně
A. P. ZACARIAS

2.6.2021

Úřední věstník Evropské unie
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OPRAVY

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/2151 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví
pravidla pro harmonizované specifikace pro označování plastových výrobků na jedno použití
uvedených v části D přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení
dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí
(Úřední věstník Evropské unie L 77 ze dne 5. března 2021)
Strana 41, šestá položka v seznamu:
místo:

„Strana 66, příloha IV, bod 3 písm. c. druhý pododstavec první věta:
místo:
„vedle prvního jazyka“,
má být:
„pod textem prvního jazyka“.“,

má být:

„Strana 66, příloha IV, bod 3 písm. c. druhý pododstavec první věta:
místo:
„„VÝROBEK OBSAHUJE PLAST““,
má být:
„„PLAST VE VÝROBKU““.“
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