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I
(Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné)

NARIADENIA
NARIADENIE RADY (ES) č. 744/2008
z 24. júla 2008,
ktorým sa ustanovuje dočasné osobitné opatrenie na podporu reštrukturalizácie rybárskych flotíl
Európskeho spoločenstva postihnutých hospodárskou krízou
súčasnej situácii s cieľom riešiť potrebu zabezpečiť pre
príslušné odvetvie udržateľné sociálne a hospodárske
podmienky. Takéto opatrenia by mali prispieť
k dosiahnutiu všeobecných cieľov stanovených v článku
33 zmluvy a cieľov EFRH ustanovených v nariadení Rady
(ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane
a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospo
dárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (3).
V tejto súvislosti by tieto opatrenia mali riešiť okamžitú
situáciu hospodárskych a sociálnych ťažkostí a zároveň
riešiť systémovo nadmernú kapacitu.

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
a najmä na jej články 36 a 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006
o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (2) ustano
vuje pravidlá týkajúce sa štrukturálnych opatrení Spolo
čenstva v odvetví rybného hospodárstva. Najmä kapitola
I hlavy IV uvedeného nariadenia ustanovuje podmienky,
na základe ktorých môžu členské štáty získať finančný
príspevok z Európskeho fondu pre rybného hospodárstvo
(ďalej len „EFRH“) na opatrenia na prispôsobenie rybár
skej flotily Spoločenstva.

(2)

Cieľom EFRH je prispievať k opatreniam, ktoré boli vyko
nané od reformy spoločnej politiky v oblasti rybného
hospodárstva v roku 2002 s cieľom znížiť tlak na rybo
lovné zásoby a zároveň zabezpečiť pre dané odvetvie
udržateľné sociálne a hospodárske podmienky.

(3)

Vzhľadom na súčasnú hospodársku situáciu spôsobenú
najmä radikálnym nárastom cien pohonných látok
vzrastá potreba prijať ďalšie opatrenia zamerané na rých
lejšie prispôsobenie sa rybárskej flotily Spoločenstva

(1) Stanovisko z 10. júla 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom
vestníku).
(2) Ú. v. EÚ L 223, 15.8.2006, s. 1.

(4)

Je dôležité zabezpečiť, aby boli tieto opatrenia rovnako
dostupné pre všetky členské štáty a aby predchádzali
narušeniu hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi
alebo flotilami. Preto je potrebné ich presadzovať
a koordinovať na úrovni Spoločenstva.

(5)

Je teda potrebná iniciatíva Spoločenstva, ktorá umožní
doplniť určité ustanovenia nariadenia (ES) č.
1198/2006, ako aj dočasné výnimky z určitých ustano
vení nariadení (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 1198/2006.
Táto iniciatíva by preto mala zabezpečiť prijatie osobit
ných opatrení všeobecného charakteru a programov
prispôsobenia flotily v členských štátoch s cieľom účinne
riešiť súčasné hospodárske ťažkosti a pritom zabezpečiť
dlhodobú životaschopnosť odvetvia rybného hospodár
stva.

(6)

Vzhľadom na mimoriadny charakter týchto opatrení
a hospodárske ťažkosti, ktoré majú za cieľ riešiť, by
trvanie týchto opatrení malo byť obmedzené na čo
najkratšie možné obdobie dostatočné na dosiahnutie
očakávaných cieľov.

(3) Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59. Nariadenie zmenené a doplnené
nariadením (ES) č. 865/2007 (Ú. v. EÚ L 192, 24.7.2007, s. 1).
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(7)

Členské štáty by mali tieto opatrenia presadzovať
v súvislosti s ich operačným programom v rámci EFRH
a financovať prostriedkami, ktoré im boli v rámci EFRH
pridelené.

(8)

Členské štáty by mali byť navyše oprávnené dopĺňať
opatrenia, ktoré sú podporované z fondov, financovaním
určitých opatrení výlučne prostredníctvom vnútroštát
nych príspevkov bez financovania pomocou finančných
nástrojov Spoločenstva. Vzhľadom na potrebu rýchleho
riešenia vážnej situácie, ktorej čelí odvetvie rybného
hospodárstva, by opatrenia zamerané na štrukturálne
zlepšenie a dlhodobú hospodársku životaschopnosť od
vetvia nemali podliehať uplatňovaniu článkov 87, 88
a 89 zmluvy. Opatrenia by mali podliehať určitým obme
dzeniam s cieľom obmedziť možné narušenie hospodár
skej súťaže a účinky na vnútorný trh.

(9)

(10)

(11)

(12)

Toto nariadenie by malo zabezpečiť príspevok Spoločen
stva na opatrenia zamerané na trvalé ukončenie
a dočasné zastavenie rybolovných činností, investície do
rybárskych plavidiel s cieľom znížiť ich závislosť od
pohonných látok, socioekonomickú kompenzáciu, ako
aj určité opatrenia globálnejšieho charakteru. S cieľom
zabezpečiť účinnosť týchto opatrení a zároveň umožniť
členským štátom využívanie finančných prostriedkov,
ktoré majú k dispozícii, v čo možno najväčšej miere by
sa mal znížiť prah súkromnej účasti na financovaní
týchto opatrení.

S cieľom prispieť k reštrukturalizácii by sa mala stanoviť
možnosť dočasne zastaviť rybolovné činnosti. Dočasné
zastavenie rybolovných činností by malo byť zamerané
najmä na zvýšenie hospodárskych ziskov prostredníc
tvom podporovania obnovy zásob rýb alebo výhodnej
ších trhových podmienok. Na tento účel by sa mali
členské štáty podnecovať k tomu, aby obdobie dočas
ného zastavenia stanovili na základe úvah o biologickej
dynamike, sezónnosti a trhovej dynamike. V súvislosti
s hospodárskou krízou je zároveň nevyhnutné uľahčiť
poskytovanie kompenzácie udeľovanej rybárom, ktorí
dočasne pozastavili výkon svojich činností ešte pred
prijatím tohto nariadenia.

jednotlivých
plavidiel
a
rád
od
odborníkov
o
vypracovávaní
plánov
na
reštrukturalizáciu
a modernizáciu a o programoch prispôsobenia flotily.
Okrem toho by mali byť k dispozícii finančné
prostriedky pre pilotné projekty zamerané na zníženie
spotreby energie plavidiel, motorov, zariadení alebo
výstroja.

(13)

Na zabezpečenie dlhodobej životaschopnosti odvetvia
rybného hospodárstva by sa mal zaviesť nový nástroj,
ktorý členským štátom umožní znížiť kapacitu a zvýšiť
výnosnosť flotíl. Mal by mať formu programov prispôso
benia flotily a týkať sa flotíl, ktorých náklady na energie
predstavujú v priemere aspoň 30 % výrobných nákladov.
Tieto programy prispôsobenia flotily by mali viesť
k zníženiu kapacity dotknutých flotíl vyjadrenej v Gt
a kW aspoň o 30 %.

(14)

V prípade, že členské štáty prijmú v rámci programov
prispôsobenia flotily opatrenia s cieľom zabezpečiť dlho
dobú životaschopnosť jednej alebo viacerých svojich flotíl
prostredníctvom zníženia kapacity, by sa mali uplatňovať
výhodnejšie podmienky.

(15)

Je potrebné povzbudiť členské štáty do ďalšieho rozší
renia ich programov trvalého ukončenia činností
s cieľom prispôsobiť ich flotily dostupným zdrojom.
V dôsledku toho je vhodné umožniť poskytovanie
ďalších príspevkov na trvalé ukončenie rybolovných
činností. S cieľom uľahčiť reštrukturalizáciu by sa
rybárom a majiteľom plavidiel zapojeným do programov
prispôsobenia flotily mali povoliť ďalšie možnosti dočas
ného zastavenia rybolovných činností.

(16)

Členské štáty, ktoré prijali program prispôsobenia flotily,
by mali mať navyše možnosť prijať opatrenia na
čiastočné vyradenie plavidiel, ktoré zabezpečí nákladovo
efektívnejšie
využívanie
dostupných
finančných
prostriedkov na zníženie kapacity a energetickej spotreby
príslušnej flotily. V rámci týchto opatrení na čiastočné
vyradenie plavidiel by majitelia, ktorí z flotily vyradia
jedno alebo viac svojich plavidiel, mali mať možnosť
opätovne využiť časť vyradenej kapacity pre nové menšie
plavidlo s nižšou spotrebou energie. Členské štáty by
navyše mali mať možnosť prideliť obmedzenú časť
celkovej kapacity, ktorá bola v rámci programu prispô
sobenia flotily vyradená, novým plavidlám. V takomto
prípade by sa finančné prostriedky mali dať k dispozícii
iba na tú časť kapacity, ktorá je trvalo vyradená.

(17)

V rámci tohto nariadenia by sa mali uplatňovať povin
nosti členských štátov vo veciach riadenia a kontroly
uvedených v článku 70 nariadenia (ES) č. 1198/2006,
ako aj opravný mechanizmus uvedený v článku 97
daného nariadenia.

Aby sa odvetvie rybného hospodárstva mohlo prispô
sobiť novým technikám rybolovu s nižšou spotrebou
pohonných látok, je vhodné uľahčiť nahradenie existujú
cich zariadení rybárskych plavidiel za nové zariadenia na
rybolov, aby sa umožnilo využitie nových techník rybo
lovu s nižšou energetickou spotrebou. V tejto súvislosti
by mali byť k dispozícii ďalšie možnosti účasti na inves
tíciách do rybárskych plavidiel.

Príspevok Spoločenstva by mal pokrývať aj kolektívne
činnosti zamerané na poskytnutie odborných informácií
majiteľom plavidiel v súvislosti s energetickými auditmi
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(18)

(19)

(20)
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Nedosiahnutie zníženia kapacity aspoň o 30 % v súlade
s programom prispôsobenia flotily alebo nedodržanie
pravidiel týkajúcich sa dočasného zastavenia, trvalého
ukončenia alebo čiastočného vyradenia sa považuje za
nezrovnalosť v zmysle článku 97 nariadenia (ES) č.
1198/2006.

Vzhľadom na naliehavosť situácie a potrebu bezodklad
ných opatrení vo všetkých členských štátoch by sa mal
percentuálny podiel spolufinancovania Spoločenstva
v rámci Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo
v súvislosti s opatreniami prijatými v rámci tejto inicia
tívy zvýšiť na 95 %. Dôležité je aj to, aby boli tieto
finančné prostriedky k dispozícii členským štátom skôr,
ako stanovujú zvyčajné lehoty, a aby boli výdavky opráv
nenými od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Vzhľadom na naliehavosť situácie je nevyhnutné usta
noviť odchýlku vo vzťahu k šesťtýždennému obdobiu
uvedenému v odseku I bode 3 Protokolu o úlohe národ
ných parlamentov v Európskej únii, ktorý je prílohou
k Zmluve o Európskej únii a k zmluvám o založení
Európskych spoločenstiev,
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Článok 2
Rozsah pôsobnosti
Toto nariadenie sa uplatňuje výlučne na verejnú pomoc, ktorá
podlieha správnemu rozhodnutiu príslušných vnútroštátnych
orgánov najneskôr do 31. decembra 2010.

Článok 3
Finančný rámec
1.
Opatrenia ustanovené v tomto nariadení môžu získať
finančnú podporu z EFRH v rámci obmedzení viazaných
rozpočtových prostriedkov vymedzených na obdobie rokov
2007 – 2013.

2.
Verejná pomoc poskytnutá v rámci tohto osobitného
opatrenia sa nesmie kumulovať s inou verejnou pomocou
poskytnutou na rovnaký účel, a najmä nie s pomocou poskyt
nutou v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre
rozvoj vidieka (EPFRV), Európskeho fondu regionálneho rozvoja
(EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF), Kohézneho fondu
a ostatných finančných nástrojov Spoločenstva a vnútroštátnych
fondov.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 4
KAPITOLA I

Uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.
Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto nariadenia, sa
články 87, 88 a 89 zmluvy nevzťahujú na pomoc poskytovanú
členskými štátmi v zmysle tohto nariadenia a v súlade s ním
v rámci rozsahu pôsobnosti článku 36 zmluvy.

Článok 1
Predmet
1.
Týmto nariadením sa ustanovuje osobitné opatrenie
Spoločenstva
zamerané
na
poskytnutie
mimoriadnej
a dočasnej podpory osobám a podnikom v odvetví rybného
hospodárstva postihnutým hospodárskou krízou vyvolanou
nárastom cien ropy v roku 2008. Toto osobitné opatrenie je
vo forme osobitného režimu patriaceho pod Európsky fond pre
rybné hospodárstvo (EFRH).

2.

Toto osobitné opatrenie zahŕňa:

a) všeobecné opatrenia, ktoré dopĺňajú určité ustanovenia na
riadenia (ES) č. 1198/2006 alebo ktoré sa od týchto ustano
vení odchyľujú;

b) osobitné opatrenia, ktoré dopĺňajú určité ustanovenia naria
dení (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 1198/2006 alebo ktoré sa
od týchto ustanovení odchyľujú a podliehajú prijatiu
programu prispôsobenia flotily v súlade s článkom 12.

2.
Pomoc poskytovaná členským štátom bez financovania
prostredníctvom finančných nástrojov Spoločenstva, ktorá
prekračuje obmedzenia ustanovené v článku 1 ods. 3 nariadenia
Komisie (ES) č. 736/2008 z 22. júla 2008 o uplatňovaní
článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc malým a stredným
podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a uvádzaní
produktov rybného hospodárstva na trh (1), podlieha uplatňo
vaniu článkov 87, 88 a 89 zmluvy.

3.
V prípade, že členský štát poskytuje pomoc bez financo
vania prostredníctvom finančných nástrojov Spoločenstva
v rámci obmedzení ustanovených v článku 1 ods. 3 nariadenia
(ES) č. 736/2008, predloží Komisii zhrnutie informácií týkajú
cich sa takejto pomoci ešte pred jej prijatím. Okrem toho
členský štát predloží Komisii správu o pomoci v zmysle odseku
2, a to každoročne najneskôr do 1. júla.
(1) Ú. v. EÚ L 201, 30.7.2008, s. 16.
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KAPITOLA II

Článok 7

VŠEOBECNÉ OPATRENIA

Investície do rybárskych plavidiel a selektívnosť

Článok 5

Odchylne od písmena a) prílohy II k nariadeniu (ES) č.
1198/2006 v prípade, že príspevok sa týka financovania zaria
denia vrátane pomocných motorov, ktoré významne prispieva
k zlepšovaniu energetickej účinnosti rybárskych plavidiel
vrátane malých pobrežných rybárskych plavidiel, ako aj
k zníženiu emisií a prispieva k boju proti klimatickým zmenám,
predstavuje minimálna súkromná finančná účasť na takejto
činnosti 40 %.

Všeobecné opatrenia
Verejná pomoc sa môže osobám a podnikom uvedeným
v článku 1 poskytovať do 31. decembra 2010 v súlade
s pravidlami stanovenými v tejto kapitole.

Článok 6
Dočasné zastavenie rybolovných činností

Článok 8

1.
Okrem opatrení ustanovených v článku 24 nariadenia (ES)
č. 1198/2006 môže EFRH prispieť k financovaniu opatrení
zameraných na pomoc pri dočasnom zastavení rybolovných
činností pre rybárov a majiteľov rybárskych plavidiel na
obdobie v trvaní maximálne troch mesiacov, prijatých
v období od 1. júla 2008 do 31. decembra 2009, za predpo
kladu, že:

Socioekonomická kompenzácia

a) dočasné zastavenie rybolovných činností sa začne pred
31. decembrom 2008 a

Okrem opatrení ustanovených v článku 27 nariadenia (ES) č.
1198/2006 môže EFRH prispieť k financovaniu opatrení skor
šieho odchodu z odvetvia rybného hospodárstva vrátane skor
šieho odchodu do dôchodku pracovníkov v odvetví rybného
hospodárstva s výnimkou pracovníkov v odvetví akvakultúry
a v odvetví spracovania produktov rybolovu a akvakultúry.

Článok 9
Kolektívne činnosti

b) podniky prijímajúce podporu do 31. januára 2009 sa stanú
predmetom reštrukturalizačných opatrení, ako sú programy
prispôsobenia flotily, plány na prispôsobenie rybolovného
úsilia, vnútroštátne programy vyraďovania plavidiel, plány
výlovu alebo iné opatrenia na reštrukturalizáciu/moderni
záciu.

1.
Okrem kolektívnych činností ustanovených v článku 37
nariadenia (ES) č. 1198/2006 môže EFRH prispieť
k financovaniu opatrení na zabezpečenie:

a) výkonu energetických auditov skupín plavidiel;

Plány hospodárenia uvedené v článkoch 9 a 10 nariadenia (ES)
č. 2371/2002 sú zahrnuté týmto odsekom v rozsahu zahŕňa
júcom plány úpravy rybolovného úsilia v zmysle článku 21
nariadenia (ES) č. 1198/2006.

b) odborných rád o plánoch na reštrukturalizáciu
a modernizáciu vrátane programov prispôsobenia flotily
uvedených v článku 12.

2.
Opatrenia uvedené v odseku 1 môžu pokrývať tieto
náklady:

2.
Odchylne od písmena a) prílohy II k nariadeniu (ES) č.
1198/2006 v prípade, že príspevok sa týka financovania
opatrení uvedených v odseku 1 tohto článku, predstavuje maxi
málna miera verejných príspevkov 100 %.

a) časť fixných nákladov, ktoré vzniknú majiteľom plavidiel,
keď je plavidlo odstavené v prístave (ako napríklad prístavné
poplatky, náklady na poistenie, náklady na údržbu, finančné
náklady súvisiace s pôžičkami);

b) časť základného platu rybárov.

3.
Celková verejná pomoc udelená každému členskému štátu
na opatrenia uvedené v odseku 1 nesmie prekročiť vyššiu
z týchto dvoch hraníc: 6 miliónov EUR alebo sumu rovnajúcu
sa 8 % finančnej pomoci z EFRH pridelenej tomuto odvetviu
v príslušnom členskom štáte.

3.
EFRH môže prispieť k financovaniu kompenzácií udele
ných organizáciám výrobcov, ktorí už nemajú nárok na
podporu podľa článku 10 ods. 1 druhého a tretieho pododseku
nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999
o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu
a akvakultúry (1), s cieľom kompenzovať náklady, ktoré vznikli
v súvislosti so záväzkami vyplývajúcimi z článku 9 uvedeného
nariadenia a podliehajú podmienkam ustanoveným v článku 10
ods. 2, 3 a 4 uvedeného nariadenia.
(1) Nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999
o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry
(Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22). Nariadenie naposledy zmenené
a doplnené nariadením (ES) č. 1759/2006 (Ú. v. EÚ L 335,
1.12.2006, s. 3).
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Článok 10
Pilotné projekty
Okrem opatrení ustanovených v článku 41 ods. 2 nariadenia
(ES) č. 1198/2006 môže EFRH prispieť na financovanie pilot
ných projektov testujúcich technické vylepšenia zamerané na
zníženie energetickej spotreby plavidiel, motorov, zariadenia
alebo výstroja, ako aj znížiť emisie a prispieť k boju proti
klimatickým zmenám.

L 202/5

prispôsobenia flotíl zahŕňa len plavidlá menšie ako 12
metrov a zníženie ich kapacity o 30 % by neprimerane
ovplyvnilo životaschopnosť činností, ktoré sú závislé od
rybolovu, je možné túto hranicu po schválení zo strany
Komisie znížiť na minimálne 20 %, a

b) musí obsahovať zoznam plavidiel zapojených do programu,
identifikovateľných podľa ich názvov a čísiel v registri rybár
skej flotily Spoločenstva.

KAPITOLA III
OSOBITNÉ OPATRENIA UPLATNITEĽNÉ IBA NA FLOTILY
ZAPOJENÉ DO PROGRAMU PRISPÔSOBENIA

Článok 11
Opatrenia uplatniteľné iba na flotily zapojené do programu
prispôsobenia
Verejná pomoc osobám a podnikom uvedeným v článku 1 sa
môže poskytovať do 31. decembra 2010 podľa pravidiel stano
vených v tejto kapitole za predpokladu, že sa zapojili do
programu prispôsobenia flotily alebo segmentov flotily, uvede
ného v článku 12.

5.
Každé rybárske plavidlo môže byť zapojené iba do
jedného programu prispôsobenia flotily. Podmienky zapojenia
rybárskej flotily do programu prispôsobenia flotily sú tieto:

a) počas dvoch rokov, ktoré predchádzali dátumu prijatia
programu prispôsobenia flotily, vykonávali plavidlá rybo
lovnú činnosť minimálne počas 120 dní v roku na mori a

b) plavidlá musia byť v prevádzke k 31. júlu 2008.
Článok 12
Programy prispôsobenia flotily
1.
Členské štáty môžu prijať a plniť programy prispôsobenia
flotily zamerané na reštrukturalizáciu flotíl alebo segmentov
rybárskej flotily postihnutých hospodárskou krízou.

2.
Programy prispôsobenia flotily môžu spájať opatrenia
ustanovené v hlave IV kapitole I nariadenia (ES) č. 1198/2006
a opatrenia ustanovené v tomto nariadení.

6.
Najneskôr 30. júna 2009 oznámia členské štáty Komisii
programy prispôsobenia flotily, ktoré prijali.

7.
V prípade, že členský štát požiada o prepracovanie svojho
operačného programu na účely začlenenia programu prispôso
benia flotily, uplatňuje sa primerane článok 18 nariadenia (ES) č.
1198/2006.

Článok 13
Súlad a audit programov prispôsobenia flotily
3.
Programy prispôsobenia flotily sa vzťahujú iba na tie
flotily alebo segmenty flotily, ktorých náklady na energiu
podľa účtu aktív za 12 mesiacov pred 1. júlom 2008 pred
stavujú v priemere minimálne 30 % výrobných nákladov
dotknutej flotily.

4.
Každý program prispôsobenia flotily spĺňa tieto požia
davky:

1.
Správy uvedené v článku 67 nariadenia (ES) č. 1198/2006
zahŕňajú výsledky dosiahnuté pri plnení programov prispôso
benia flotily.

2.
Komisia môže vykonávať audity zamerané na plnenie
programov prispôsobenia flotily. Na tento účel môže využiť
pomoc externých odborníkov financovanú z EFRH podľa usta
novení článku 46 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1198/2006.

Článok 14
a) najneskôr do 31. decembra 2012 prinesie trvalé zníženie
rybolovnej kapacity dotknutej flotily alebo segmentu flotily
najmenej o 30 %. Ak sa program prispôsobenia flotily týka
členského štátu, ktorého flotila má menej ako 100 aktívnych
plavidiel, alebo menej ako 12 000 Gt, alebo ak program

Trvalé ukončenie rybolovných činností
1.
Na účely článku 23 nariadenia (ES) č. 1198/2006 sa
programy prispôsobenia flotily prispôsobujú plánom úpravy
rybolovného úsilia uvedeným v danom článku.
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2.
Ustanovenia článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č.
1198/2006 sa nevzťahujú na opatrenia trvalého ukončenia
rybolovných činností prijaté v rámci programu prispôsobenia
flotily.

3.
Plavidlá určené na trvalé ukončenie rybolovných činností
v rámci programu prispôsobenia flotily trvale ukončia svoje
rybolovné činnosti v období do šiestich mesiacov odo dňa
prijatia programu prispôsobenia flotily.

Článok 15
Dočasné zastavenie rybolovných činností
1.
Okrem opatrení ustanovených v článku 24 nariadenia (ES)
č. 1198/2006 a v článku 6 tohto nariadenia môže EFRH
prispieť k financovaniu opatrení na dočasné zastavenie rybolov
ných činností pre rybárov a majiteľov rybárskych plavidiel zapo
jených do programu prispôsobenia flotily za predpokladu, že
dočasné zastavenie sa uskutoční v období od 1. januára 2009
do 31. decembra 2009 a jeho maximálne trvanie je takéto:

a) tri mesiace pred trvalým vyradením plavidla alebo počas
obdobia výmeny motora; môžu byť povolené maximálne
ďalšie tri mesiace v prípade, že proces výmeny motora
stále nie je zavŕšený;

b) šesť týždňov v prípade ostatných plavidiel zapojených do
programu prispôsobenia flotily, ak tieto flotily podliehajú
niektorému z ďalších opatrení uvedených v článku 12
ods. 2.

2.
Opatrenia uvedené v odseku 1 môžu pokrývať tieto
náklady:

a) fixné náklady, ktoré vzniknú majiteľom plavidiel, keď je
plavidlo odstavené v prístave (ako napríklad prístavné
poplatky, náklady na poistenie, náklady na údržbu, finančné
náklady súvisiace s pôžičkami);

31.7.2008

Článok 16
Investície do rybárskych plavidiel a selektívnosť
1.
Odchylne od písmena a) prílohy II k nariadeniu (ES) č.
1198/2006 v prípade, že príspevok sa týka financovania
výmeny zariadenia, výstroja alebo motora, ktorá významne
prispeje k zlepšovaniu energetickej účinnosti rybárskych plavi
diel, vrátane malých pobrežných rybárskych plavidiel, ako aj
k zníženiu emisií a prispeje k boju proti klimatickým zmenám,
predstavuje minimálna súkromná finančná účasť na takejto
činnosti 40 % celkových oprávnených nákladov na opatrenie.

2.
Členské štáty stanovia minimálnu súkromnú finančnú
účasť uvedenú v odseku 1 na základe objektívnych kritérií,
ako sú vek plavidla, zlepšenie energetickej účinnosti alebo
hodnota zníženia kapacity ako súčasť programu prispôsobenia
flotily.

3.
Veková hranica uvedená v článku 25 ods. 1 nariadenia
(ES) č. 1198/2006 sa netýka plavidiel, ktoré v zmysle tohto
článku dostávajú podporu na výmenu zariadenia alebo výstroja.

4.
Odchylne od článku 25 ods. 3 písm. c) nariadenia (ES) č.
1198/2006 môže EFRH finančne prispieť na jednu výmenu
motora plavidla zapojeného do programu prispôsobenia flotily
s celkovou dĺžkou viac ako 24 metrov za predpokladu, že nový
motor má výkon menší o minimálne 20 % v porovnaní so
starým motorom a zvyšuje energetickú účinnosť.

5.
Odchylne od článku 25 ods. 7 nariadenia (ES) č.
1198/2006 bude plavidlám zapojeným do programu prispôso
benia flotily povolená jedna ďalšia výmena výstroja pod
podmienkou, že nový výstroj výrazne zlepší energetickú účin
nosť. Podmienky stanovené v písmenách a) a b) uvedeného
odseku sa neuplatňujú.

KAPITOLA IV
OPATRENIA NA ČIASTOČNÉ VYRADENIE V
PROGRAMU PRISPÔSOBENIA FLOTILY

b) časť základného platu rybárov.

3.
Celková verejná pomoc udelená každému členskému štátu
na opatrenia uvedené v odseku 1 nesmie prekročiť vyššiu
z týchto dvoch hraníc: 6 miliónov EUR alebo sumu rovnajúcu
sa 8 % finančnej pomoci z EFRH pridelenej odvetviu
v príslušnom členskom štáte.

RÁMCI

Článok 17
Čiastočné vyradenie
Majitelia, ktorí trvalo odstránili jedno alebo viac plavidiel zapo
jených do programu prispôsobenia flotily na účely postavenia
nového plavidla s menšou rybolovnou kapacitou a nižšou ener
getickou spotrebou (ďalej len „čiastočné vyradenie“), môžu do
31. decembra 2010 získať verejnú pomoc v súlade s pravidlami
stanovenými v tejto kapitole a za predpokladu, že program
prispôsobenia flotily spĺňa tieto dve požiadavky:
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a) zahŕňa plavidlá využívajúce rovnaký rybolovný výstroj a
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KAPITOLA V
FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 20
b) zahŕňa plavidlá, ktoré predstavujú minimálne 70 % kapacity
flotily využívajúcej tento výstroj v členskom štáte.

Článok 18
Verejná pomoc na trvalé ukončenie rybolovných činností
v prípade čiastočného vyradenia
1.
Okrem článku 23 nariadenia (ES) č. 1198/2006 môžu
majitelia, ktorí sa zapojili do čiastočného vyradenia, získať
verejnú pomoc na trvalé ukončenie rybolovných činností, a to
na kapacitu, ktorá je rozdielom medzi vyradenou kapacitou
a kapacitou opätovne pridelenou novému plavidlu.

Finančné ustanovenia
1.
Odchylne od článku 53 nariadenia (ES) č. 1198/2006 je
horná hranica príspevku z EFRH na činnosti financované
v súvislosti s týmto osobitným opatrením uvedeným v tomto
nariadení stanovená na 95 % celkových verejných výdavkov
a neberie sa do úvahy v súvislosti so stanovením horných
hraníc uvedených v článku 53 ods. 3 tohto nariadenia.

2.
Odchylne od ustanovení článku 55 ods. 1 a článku 55
ods. 3 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1198/2006 sa
oprávnenosť výdavkov na opatrenia financované v rámci
tohto osobitného opatrenia začína 31. júla 2008.

2.
Rybolovná kapacita nového plavidla nesmie prekročiť
40 % kapacity, ktorú majitelia odstránili.

3.
V prípadoch, keď je to vhodné, upravia členské štáty
licenciu na rybolovnú činnosť zodpovedajúcim spôsobom.

Článok 19
Vyradenie a opätovné pridelenie rybolovnej kapacity
1.
Odchylne od článku 11 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č.
2371/2002 sú členské štáty oprávnené opätovne prideliť
novým plavidlám až 25 % kapacity trvalo vyradenej v rámci
programu prispôsobenia flotily podľa článku 17 tohto nariade
nia.

2.
Referenčné úrovne uvedené v článku 12 nariadenia (ES) č.
2371/2002 sa odpočítajú od rozdielu medzi kapacitou trvalo
vyradenou a kapacitou opätovne pridelenou.

3.
Opätovne pridelená kapacita podľa odseku 1 tohto článku
sa nemusí brať do úvahy pri preukazovaní rovnováhy nových
a vyradených plavidiel členských štátov podľa článku 13 naria
denia (ES) č. 2371/2002.

3.
Odchylne od článku 81 ods. 1 nariadenia (ES) č.
1198/2006 Komisia na základe požiadavky členského štátu
uhradí druhú sumu zálohovej platby vo výške 7 % príspevku
z EFRH na operačný program na obdobie rokov 2007 – 2013.
V prípade operačných programov, ktoré boli prijaté v roku
2007, je potrebné Komisii predložiť uvedenú žiadosť najneskôr
do 31. októbra 2008. V prípade operačných programov, ktoré
boli prijaté v roku 2008, je potrebné Komisii predložiť uvedenú
žiadosť najneskôr do 30. júna 2009. Môže byť rozložená na
dva finančné roky v súlade s dostupným rozpočtom EFRH.

4.
Odchylne od článku 81 ods. 2 nariadenia (ES) č.
1198/2006 v prípade, že druhá suma zálohovej platby je uhra
dená v súlade s odsekom 2 tohto článku, vráti orgán určený
členským štátom Komisii celkovú sumu uhradenú ako zálohovú
platbu, ak do 24 mesiacov od dátumu, keď Komisia uhradila
prvú splátku druhej zálohovej platby, nebola odoslaná žiadosť
o platbu súvisiacu s operačným programom.

KAPITOLA VI
POVINNOSTI ČLENSKÝCH ŠTÁTOV A KOMISIE

Článok 21
4.
V prípade programov prispôsobenia flotily, v ktorých sa
čiastočné vyradenie plavidla uplatňuje na viac ako 33 %
pôvodnej kapacity flotily, musí celkové zníženie kapacity flotily
zapojenej do programu prispôsobenia flotily predstavovať mini
málne 66 %.

Monitorovanie a finančné opravy
1.
Členské štáty dozerajú na to, aby pomoc poskytnutá
podľa kapitol II, III a IV tohto nariadenia spĺňala podmienky
stanovené v článku 70 nariadenia (ES) č. 1198/2006.
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Článok 22

2.
Komisia pristúpi k finančným opravám ustanoveným
v článku 97 nariadenia (ES) č. 1198/2006, ak členské štáty
nedodržiavajú podmienky stanovené v tomto nariadení, najmä:

a) povinnosť osôb alebo podnikov, ktorým sa poskytla pomoc,
podrobiť sa reštrukturalizačným opatreniam podľa ustano
vení článku 6 ods. 1 písm. b);

Správa
Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu
o vykonávaní opatrení uvedených v tomto nariadení najneskôr
do 31. decembra 2009.
KAPITOLA VII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

b) povinnosti vo vzťahu k zníženiu rybolovnej kapacity, ako aj
dočasnému zastaveniu alebo trvalému ukončeniu rybolov
ných činností, ktoré sú stanovené v programe prispôsobenia
flotily podľa článkov 12, 14 a 15;

Článok 23
Vykonávacie predpisy
Vykonávacie predpisy pre toto nariadenie sa môžu prijať
v súlade s postupom uvedeným v článku 101 ods. 3 nariadenia
(ES) č. 1198/2006.

c) zníženie rybolovnej kapacity uskutočnené v rámci čiastoč
ného vyradenia v súlade s článkami 17, 18 a 19.

Článok 24
Nadobudnutie účinnosti

Kritériá opráv stanovené v článku 97 nariadenia (ES) č.
1198/2006 sa uplatňujú zodpovedajúcim spôsobom.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia
v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Bruseli 24. júla 2008
Za Radu
predseda
B. HORTEFEUX

31.7.2008
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NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 745/2008
z 30. júla 2008,
ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov
ovocia a zeleniny
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľno
hospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité
poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej
organizácii trhov) (1),
so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007
z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie
pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96
a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na
jeho článok 138 ods. 1,

keďže:
V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných
obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustano
vujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne
hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky
a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému naria
deniu,
PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia
(ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 31. júla 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Bruseli 30. júla 2008
Za Komisiu
Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka

(1) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené
a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 510/2008 (Ú. v. EÚ L 149,
7.6.2008, s. 61).
(2) Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené
a doplnené nariadením (ES) č. 590/2008 (Ú. v. EÚ L 163,
24.6.2008, s. 24).
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PRÍLOHA
Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
(EUR/100 kg)
Číselný znak KN

Kód tretej krajiny

(1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK
TR
XS
ZZ

28,3
71,9
27,8
42,7

0707 00 05

TR
ZZ

106,2
106,2

0709 90 70

TR
ZZ

97,2
97,2

0805 50 10

AR
US
UY
ZA
ZZ

91,4
47,0
58,5
88,6
71,4

0806 10 10

CL
EG
IL
TR
ZZ

52,1
151,7
145,6
164,5
128,5

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

101,8
100,9
102,7
87,4
113,4
107,1
88,6
100,3

0808 20 50

AR
CL
NZ
TR
ZA
ZZ

69,0
78,1
97,1
159,5
91,6
99,1

0809 10 00

TR
ZZ

203,2
203,2

0809 20 95

CA
TR
US
ZZ

324,1
417,7
324,1
355,3

0809 30

TR
ZZ

147,8
147,8

0809 40 05

BA
IL
TR
XS
ZZ

74,5
117,7
115,5
66,2
93,5

(1) Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného
pôvodu“.
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NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 746/2008
zo 17. júna 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001,
ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných
spongiformných encefalopatií
(Text s významom pre EHP)

ných rizikových materiálov, rozsiahly program aktívneho
sledovania, opatrenia vzťahujúce sa na čriedy nakazené
TSE a dobrovoľné metódy chovu na zvýšenie odolnosti
populácie oviec voči TSE. Od zavedenia týchto opatrení
sa na základe informácií získaných z programov aktív
neho sledovania, ktoré sa vykonali v členských štátoch,
nepodarilo objaviť epidemiologickú súvislosť medzi TSE,
okrem BSE, u oviec a kôz a TSE u ľudí.

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá
prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongi
formných encefalopatií (1), a najmä na jeho článok 23,
(5)

Podľa ustanovení článku 7 nariadenia Európskeho parla
mentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002,
ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky
potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpeč
nosť potravín a stanovujú sa postupy v záležitostiach
bezpečnosti potravín (2), je možné prijať predbežné
opatrenia riadenia rizík potrebné na zabezpečenie vyso
kého stupňa ochrany zdravia, kým sa nezískajú ďalšie
vedecké poznatky, ktoré umožnia obsiahlejšie hodnotenie
rizík, a to za zvláštnych okolností, ak sa po zhodnotení
dostupných informácií stanoví možnosť škodlivých
účinkov na zdravie, no stále pretrváva vedecká neistota.
V danom článku sa ďalej uvádza, že tieto opatrenia
musia byť primerané a nesmú obmedzovať obchod
väčšmi, než je potrebné na dosiahnutie želaného vyso
kého stupňa ochrany zdravia, pričom sa musí zohľadniť
aj ich uskutočniteľnosť z technického a ekonomického
hľadiska, ale aj ďalšie okolnosti, ktoré budú v tejto súvis
losti podstatné. Opatrenia treba po primeranom období
znovu prehodnotiť.

(6)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) prijal
8. marca 2007 stanovisko k niektorým aspektom súvi
siacim s rizikom TSE u oviec a kôz (3). V tomto stano
visku dospel EFSA k záveru, že „neexistuje dôkaz
o epidemiologickej ani molekulárnej súvislosti medzi
klasickou a/alebo atypickou formou scrapie a TSE
u ľudí. Ako jediný zoonotický pôvodca TSE bol identifi
kovaný pôvodca BSE. So zreteľom na rôznorodosť
pôvodcov živočíšnej TSE však v súčasnosti nie je
možné vylúčiť ich prenosnosť na ľudí“. Úrad vo svojich
záveroch ďalej uvádza, že „súčasné diskriminačné testy
tak, ako sú opísané v právnych predpisoch Spoločenstva,
využívané na odlíšenie scrapie od BSE, sa doposiaľ zdajú
byť spoľahlivé na odlíšenie BSE od klasickej a atypickej
formy scrapie. Lenže pri súčasnom stave vedeckých
poznatkov nemožno vychádzať z toho, že ich diagnos
tická citlivosť alebo špecifickosť sú bezchybné“.

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 999/2001 sa stanovujú pravidlá
monitorovania prenosných spongiformných encefalopatií
hovädzieho dobytka, oviec a kôz a pravidlá opatrení na
eradikáciu, ktoré sa majú vykonať po potvrdení výskytu
prenosnej spongiformnej encefalopatie (TSE) u oviec
a kôz.

(2)

Prílohou VII k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa stanovujú
opatrenia na eradikáciu, ktoré sa majú vykonať po
potvrdení výskytu TSE u oviec a kôz.

(3)

Aj keď je už viac ako dvesto rokov známe, že sa TSE
vyskytuje u oviec a kôz, doposiaľ sa nepreukázal žiaden
vzťah medzi prepuknutím TSE u týchto zvierat
a prepuknutím TSE u ľudí. V roku 2000 však Komisia
zaviedla obsiahly súbor opatrení zameraných na monito
rovanie, prevenciu, kontrolu a eradikáciu nákazy TSE
u oviec a kôz na základe obmedzených vedeckých
poznatkov, ktoré boli v tom čase dostupné, a so
zámerom zabezpečiť, aby využívanie materiálov pochá
dzajúcich z oviec a kôz ako zdroja bolo čo najbezpeč
nejšie.

(4)

Cieľom týchto opatrení je zozbierať čo najviac informácií
o výskyte iných druhov TSE ako spongiformná encefalo
patia hovädzieho dobytka (BSE) u oviec a kôz a o
možnom prepojení s BSE a prenosnosťou nákazy na
ľudí. Opatrenia sú zároveň zamerané na čo najúčinnejšie
zníženie výskytu TSE. Zahŕňajú elimináciu špecifikova

(1) Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené
a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 357/2008 (Ú. v. EÚ
L 111, 23.4.2008, s. 3).

(2) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené
a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 202/2008 (Ú. v. EÚ L 60,
5.3.2008, s. 17).
(3) EFSA Journal (2007), 466, s. 1 – 10.
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Na základe tohto stanoviska a v rámci oznámenia
Komisie s názvom Plán prekonávania (TSE) z 15. júla
2005 (1) a v súlade s pracovným programom SANCO
na roky 2006 – 2007 pre TSE zo 21. novembra
2006 (2) Komisia prijala nariadenie (ES) č. 727/2007
z 26. júna 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy
I, III, VII a X k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá
prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných
spongiformných encefalopatií (3). Zmeny a doplnenia na
riadenia (ES) č. 999/2001 vykonané nariadením (ES) č.
727/2007 boli zamerané na úpravu pôvodne prijatých
opatrení týkajúcich sa TSE oviec a kôz po zohľadnení
aktualizovaných vedeckých poznatkov. Nariadením (ES)
č. 999/2001, zmeneným a doplneným nariadením (ES)
č. 727/2007, sa preto zrušila povinnosť usmrtiť celú
čriedu a zaviedli sa v tejto súvislosti určité alternatívne
opatrenia v prípade potvrdenia prepuknutia TSE v chove
oviec alebo kôz, ak sa vylúči prítomnosť spongiformnej
encefalopatie hovädzieho dobytka (BSE). Predovšetkým
so zreteľom na skutočnosť, že sektory chovu oviec
a kôz sú rôzne v jednotlivých štátoch Spoločenstva,
nariadením (ES) č. 999/2001, zmeneným a doplneným
nariadením (ES) č. 727/2007, sa pre členské štáty
zaviedla možnosť uplatňovať alternatívne opatrenia
podľa ustanovení nariadenia (ES) č. 727/2007
v závislosti od osobitých charakteristík sektora
v jednotlivých členských štátoch.
Dňa 17. júla 2007 v prípade T-257/07 podalo Fran
cúzsko žalobu proti Európskej komisii na Súd prvého
stupňa Európskych spoločenstiev a požadovalo čiastočné
zrušenie bodu 2.3. písm. b) bodu iii), bodu 2.3. písm. d)
a bodu 4 kapitoly A prílohy VII k nariadeniu (ES) č.
999/2001, zmeneného a doplneného nariadením (ES) č.
727/2007, najmä v súvislosti s opatreniami, ktoré sa
majú vykonať v prípade čried nakazených TSE, alebo
prípadne úplné zrušenie tohto nariadenia. Súd svojím
rozhodnutím z 28. septembra 2007 (4) pozastavil uplat
ňovanie týchto ustanovení do vynesenia konečného
rozsudku.
V rozhodnutí z 28. septembra 2007 došlo
k spochybneniu hodnotenia dostupných vedeckých
údajov Komisiou v súvislosti s možnými rizikami.
Komisia následne požiadala EFSA o pomoc pri objasnení
dvoch základných predpokladov, z ktorých vychádzalo
nariadenie (ES) č. 727/2007. V prvom rade je to neexis
tencia vedeckých dôkazov, ktoré by preukázali, že
pôvodca TSE okrem pôvodcu BSE sa môže považovať
za pôvodcu zoonózy. V druhom rade ide o možnosť
pomocou molekulárnych a biologických testov odlíšiť
BSE od ostatných zvieracích TSE u oviec a kôz. Dňa
24. januára 2008 prijal EFSA vedecké a technické vysve
tlenie (5) v súvislosti s interpretáciou niektorých aspektov
KOM(2005) 322 v konečnom znení.
SEK(2006) 1527.
Ú. v. EÚ L 165, 27.6.2007, s. 8.
Ú. v. EÚ C 283, 24.11.2007, s. 28.
Vedecká správa Výboru pre biologické riziká na požiadanie Európ
skej komisie o vedeckom a technickom vysvetlení interpretácie
a úvah o niektorých aspektoch záverov jej stanoviska z 8. marca
2007
týkajúceho
sa
niektorých
aspektov
súvisiacich
s nebezpečenstvom prenosných spongiformných encefalopatií (TSE)
u oviec a kôz. EFSA Journal (2008), 626, s. 1 – 11.
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záverov stanoviska z 8. marca 2007, ktoré bolo zohľad
nené pri prijatí nariadenia (ES) č. 727/2007.

(10)

V súvislosti s prenosnosťou TSE Úrad pre bezpečnosť
potravín potvrdil, že:

— u oviec sa nezistila prítomnosť iných pôvodcov TSE
ako tých, ktorí spôsobujú klasickú formu scrapie
a atypickú formu scrapie,

— u kôz sa nezistila prítomnosť iných pôvodcov TSE
ako tých, ktorí spôsobujú BSE, klasickú formu scrapie
a atypickú formu scrapie,

— operatívny termín „BSE“ zahŕňa TSE hovädzieho
dobytka, ktorá mohla byť spôsobená najmenej
troma rozlíšiteľnými pôvodcami TSE s heterogénnymi
biologickými vlastnosťami,

— operatívny termín „klasická forma scrapie“ zahŕňa
TSE oviec a kôz vyvolanú viacerými pôvodcami TSE
s heterogénnymi biologickými vlastnosťami,

— operatívny termín „atypická forma scrapie“ zahŕňa
TSE oviec a kôz, ktorá sa líši od klasickej formy
scrapie. V súčasnosti sa vedú vedecké diskusie
o tom, či ju vyvoláva jeden alebo viacero pôvodcov
TSE.

(11)

EFSA však nemôže vylúčiť prenosnosť iných pôvodcov
TSE okrem BSE na ľudí, pretože:

— na vyhodnotenie potenciálnej schopnosti pôvodcu
TSE prelomiť bariéru ľudského druhu sa
v súčasnosti využívajú pokusné prenosy na modely
primátov a transgenických myší, ktoré vyjadrujú
ľudský gén PrP,

— v troch výskumných prípadoch TSE (dva prípady
klasickej formy scrapie a jeden prípad BSE typu L)
sa preukázalo, že pôvodcovia TSE iní ako pôvodca
klasickej BSE prelomili modelovanú bariéru ľudského
druhu,

— je potrebné brať do úvahy určité obmedzenia týchto
modelov vrátane pochybnosti, do akej miery zodpo
vedajú bariére ľudského druhu, ale aj pochybnosti, do
akej miery použitá experimentálna cesta nákazy –
očkovanie – zodpovedá vystaveniu nákaze za priro
dzených podmienok.

31.7.2008
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Z vysvetlení EFSA vyplýva, že biodiverzita pôvodcov
ochorenia u oviec a kôz je dôležitou skutočnosťou,
ktorá neumožňuje vylúčiť prenosnosť na ľudí, a že táto
biodiverzita zvyšuje pravdepodobnosť prenosnosti
jedného z pôvodcov TSE. Úrad však potvrdil, že okrem
BSE nejestvuje žiaden vedecký dôkaz priamej súvislosti
medzi TSE u oviec a kôz a TSE u ľudí. Stanovisko EFSA,
že prenosnosť pôvodcov TSE z oviec a kôz na ľudí nie je
možné vylúčiť, sa zakladá na experimentálnych štúdiách
bariéry ľudského druhu a zvieracích modelov (primáty
a myši). Pri týchto modeloch sa však neprihliada na
genetické vlastnosti ľudí, ktoré majú veľký vplyv na rela
tívnu náchylnosť na priónové ochorenia. Tieto modely sa
zároveň vyznačujú istým obmedzením pri porovnaní
výsledkov s prirodzenými podmienkami, najmä
v súvislosti s pochybnosťou, do akej miery zodpovedajú
bariére ľudského druhu, ale aj pochybnosti, do akej miery
použitá experimentálna cesta nákazy – očkovanie –
zodpovedá vystaveniu nákaze v prirodzených podmien
kach. Na základe uvedeného možno usudzovať, že hoci
nie je možné vylúčiť riziko prenosu pôvodcov TSE
z oviec a kôz na ľudí, toto riziko je veľmi malé, ak
vezmeme do úvahy skutočnosť, že dôkaz prenosnosti je
založený na experimentálnych modeloch, ktoré nezodpo
vedajú prirodzeným podmienkam súvisiacim so
skutočnou bariérou ľudského druhu a skutočnou cestou
infekcie.

prípadov ochorenia BSE oviec, stále vládnu pochyb
nosti v súvislosti s ich účinnosťou v teréne pre nedos
tatočné množstvo odhalených prípadov ochorenia
BSE u oviec a kôz v prirodzených podmienkach,

— TSE-pozitívne prípady sa podrobujú úplnému diskri
minačnému procesu vrátane biologickej skúšky len
vtedy, ak je biochemické diskriminačné testovanie
zlučiteľné s charakteristikami BSE; z tohto dôvodu
nie je možné údaje získané týmto procesom použiť
na vyhodnotenie citlivosti alebo špecifickosti diskri
minačných testov,

— zvýšenie počtu negatívnych výsledkov počas diskrimi
načných testov na TSE u oviec a kôz nemôže
nahradiť nedostatok štatisticky postačujúcich údajov
o účinnosti testov.

(15)

EFSA potvrdil, že diskriminačné testy zavedené naria
dením (ES) č. 999/2001 sú užitočnými nástrojmi,
keďže plnia cieľ rýchlej a reprodukovateľnej identifikácie
prípadov TSE, ktoré majú charakteristiky zlučiteľné
s pôvodcom klasickej BSE. Keďže neexistujú vedecké
dôkazy, ktoré by potvrdili koinfekciu BSE a iných
pôvodcov TSE u oviec a kôz v prirodzených podmien
kach, a keďže výskyt BSE u oviec, ak existuje, alebo
u kôz je veľmi nízky, teda pravdepodobnosť koinfekcie
je ešte nižšia, počet nezistených prípadov ochorenia BSE
u oviec a kôz by bol mimoriadne nízky. Preto, aj keď
nemôžeme diskriminačné testy pokladať za dokonalé, je
namieste považovať ich za vhodné nástroje na účely
eradikácie TSE v súlade s cieľmi nariadenia (ES) č.
999/2001.

(16)

Na žiadosť Komisie o vysvetlenie otázky, či je nedostatok
štatisticky postačujúcich údajov z výsledkov testov vyvá
žený platným postupom, ku ktorému patrí kruhový test
spolu s doplňujúcimi metódami molekulárnych testov vo
viacerých laboratóriách a vyhodnotenie skupinou
expertov, ktorej predsedá Referenčné laboratórium Spolo
čenstva pre TSE, poskytol EFSA toto vysvetlenie:

EFSA vo svojom stanovisku z 25. januára 2007 (1)
uviedol odhad pravdepodobnosti výskytu BSE u oviec.
Úrad dospel k záveru, že vo vysoko rizikových krajinách
predstavuje táto miera menej ako 0,3 až 0,5 prípadov
BSE na 10 000 zabitých zdravých zvierat. Úrad ďalej
uviedol, že v Európskej únii „možno s 95 % istotou pred
pokladať, že počet prípadov sa rovná alebo je nižší ako 4
prípady na jeden milión oviec; na úrovni 99 % istoty
tento počet predstavuje 6 a menej prípadov na jeden
milión oviec. Keďže sa u oviec doteraz nepotvrdil žiadny
prípad BSE, najpravdepodobnejšia prevalencia sa rovná
nule“. Od zavedenia postupu diskriminačných testov
v roku 2005 podľa ustanovení kapitoly C bodu 3.2.
písm. c) prílohy X k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa
vykonalo 2 798 diskriminačných testov u oviec nakaze
ných TSE a 265 diskriminačných testov u kôz s nákazou
TSE, no v žiadnom prípade sa nepotvrdila podobnosť
s ochorením BSE.

— napriek nepretržitému vykonávaniu kruhových testov,
v ktorých sa analyzujú vzorky z experimentálnych

(1) Stanovisko Vedeckého výboru pre biologické nebezpečenstvo na
požiadanie Európskej komisie ku kvantitatívnemu hodnoteniu rizík
v súvislosti s rizikom rezíduí BSE v ovčom mäse a ovčích mäsových
produktoch, EFSA Journal (2007) 442, s. 1 – 44.

V súvislosti s diskriminačnými testami EFSA potvrdil, že:

— na základe obmedzených dostupných údajov sú
diskriminačné testy tak, ako sa používajú na úrovni
Európskej únie, užitočnými nástrojmi kontroly
prípadov TSE v teréne, ako sa uvádza v kapitole
C bode 3.2. písm. c) prílohy X k nariadeniu (ES) č.
999/2001, keďže plnia cieľ rýchlej a repro
dukovateľnej identifikácie prípadov TSE, ktoré majú
príznaky porovnateľné s pôvodcom klasickej BSE,

— tieto diskriminačné testy nemožno považovať za
bezchybné z dôvodu súčasných nedostatočných
poznatkov o skutočnej biodiverzite pôvodcov TSE
u oviec a kôz, ale aj nedostatočných vedomostí
o tom, ako sa pôvodcovia ovplyvňujú v prípade koin
fekcie.

(14)
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Pri vykonávaní politík Spoločenstva je zabezpečená
vysoká úroveň ochrany ľudského života a zdravia.
Opatrenia prijaté Spoločenstvom v oblasti potravín
a krmív sa musia zakladať na vhodnom posúdení
možných rizík pre zdravie ľudí a zvierat a musí sa
s ohľadom na existujúce vedecké dôkazy zachovávať
alebo, ak je to vedecky odôvodnené, zvyšovať úroveň
ochrany zdravia ľudí a zvierat. Nie je však možné pova
žovať úplné odstránenie rizík za reálny cieľ akéhokoľvek
rozhodnutia o riadení rizík v otázkach týkajúcich sa
bezpečnosti potravín, pretože je nevyhnutné dôkladne
zvážiť náklady a výhody opatrení na zníženie rizika,
aby sa zabezpečila primeranosť príslušných opatrení.
Rozhodnutie o prijateľnej miere rizika je úlohou
a zodpovednosťou manažéra rizík, ktorý musí zohľad
ňovať všetky prvky, ktoré sú súčasťou vedeckého posú
denia rizík.
Komisia vo svojej úlohe manažéra rizík na úrovni EÚ je
zodpovedná za stanovenie prijateľného stupňa rizika a za
prijímanie opatrení, ktoré sú najvhodnejšie na udržanie
vysokého stupňa ochrany verejného zdravia. Preskúmala
a vyhodnotila najnovšie vedecké informácie týkajúce sa
prenosnosti TSE na ľudí. Akékoľvek v súčasnosti existu
júce riziko pokladá za veľmi malé.
Z tohto dôvodu by sa mali opatrenia stanovené v prílohe
VII k nariadeniu (ES) č. 999/2001 znovu prehodnotiť
s cieľom zabezpečiť, aby nevytvárali nadmernú záťaž
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pre členské štáty a hospodárske subjekty, ktorá nie je
primeraná stupňu príslušného rizika ani úmerná sledova
nému cieľu.
(20)

Z tohto dôvodu by sa opatrenia stanovené v prílohe VII
k nariadeniu (ES) č. 999/2001 mali zmeniť a doplniť tak,
aby mali členské štáty možnosť upustiť požiadavky
úplného alebo čiastočného usmrtenia čriedy, keď sa
vyskytne prípad TSE u oviec alebo kôz.

(21)

Nariadenie (ES) č. 999/2001 by sa preto malo zodpove
dajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(22)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so
stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec
a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Príloha VII k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa mení a dopĺňa
v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť šesťdesiatym dňom odo dňa
jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Bruseli 17. júna 2008
Za Komisiu
Androulla VASSILIOU

členka Komisie
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PRÍLOHA
V prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa kapitola A nahrádza týmto textom:
„KAPITOLA A
Opatrenia nasledujúce po potvrdení prítomnosti TSE
1.

Pri šetrení uvedenom v článku 13 ods. 1 písm. b) sa musia určiť:
a) v prípade hovädzieho dobytka:
— všetky ostatné prežúvavce na hospodárstve zvieraťa, u ktorého bola nákaza potvrdená,
— pokiaľ bola nákaza potvrdená u samice, jej potomstvo narodené v období dvoch rokov pred alebo po
klinickom začiatku ochorenia,
— všetky zvieratá z kohorty zvieraťa, u ktorého bola nákaza potvrdená,
— možný pôvod nákazy,
— iné zvieratá na hospodárstve zvieraťa, u ktorého bola nákaza potvrdená, alebo zvieratá na iných hospodár
stvach, ktoré sa mohli nakaziť pôvodcom TSE alebo mohli byť vystavené rovnakému krmivu alebo zdroju
kontaminácie,
— pohyb potenciálne kontaminovaného krmiva alebo iného materiálu, alebo akýchkoľvek iných prostriedkov
prenosu, ktorými mohol byť pôvodca TSE prenesený do príslušného hospodárstva alebo z príslušného
hospodárstva;
b) v prípade oviec a kôz:
— všetky prežúvavce okrem oviec a kôz na hospodárstve zvieraťa, u ktorého bola nákaza potvrdená,
— rodičia, pokiaľ je to možné, a v prípade samíc všetky embryá, vajíčka a posledné potomstvo zvieraťa,
u ktorého bola potvrdená nákaza,
— všetky ďalšie ovce a kozy na hospodárstve zvieraťa, u ktorého bola potvrdená nákaza okrem tých, ktoré sú
uvedené v druhej zarážke,
— možný pôvod nákazy a určenie ďalších hospodárstiev, v ktorých sú zvieratá, embryá a vajíčka, ktoré mohli
byť nakazené nositeľom TSE alebo boli vystavené rovnakému krmivu alebo zdroju kontaminácie,
— pohyb potenciálne kontaminovaných krmív, iných materiálov alebo akýchkoľvek iných prostriedkov prenosu,
ktorými mohol byť pôvodca TSE prenesený do príslušného hospodárstva alebo z príslušného hospodárstva.

2.

Opatrenia stanovené v článku 13 ods. 1 písm. c) zahŕňajú aspoň:

2.1. V prípade potvrdenia BSE u hovädzieho dobytka, usmrtenie a úplnú likvidáciu zvierat identifikovaných na základe
šetrenia uvedeného v bode 1 písm. a) druhej a tretej zarážke, avšak členský štát sa môže rozhodnúť, že:
— neusmrtí a nezlikviduje zvieratá z kohorty uvedenej v bode 1 písm. a) tretej zarážke, ak sa preukáže, že tieto
zvieratá nemali prístup k rovnakému krmivu ako postihnuté zviera,
— pozastaví usmrcovanie a likvidáciu zvierat z kohorty uvedenej v bode 1 písm. a) tretej zarážke až do konca ich
produktívneho života za predpokladu, že ide o býky, ktoré sa nepretržite chovajú v stredisku na odber spermy,
a možno zabezpečiť, že po smrti budú úplne zlikvidované.
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2.2. Ak je podozrenie na TSE u ovce alebo kozy v hospodárstve v členskom štáte, pre všetky ostatné ovce a kozy
z daného hospodárstva bude platiť úradné obmedzenie pohybu až dovtedy, kým nebudú k dispozícii výsledky
vyšetrenia. Ak jestvuje dôkaz, že hospodárstvo, v ktorom sa zviera zdržiavalo v čase, keď bolo vyslovené podozrenie
na TSE, pravdepodobne nie je hospodárstvo, v ktorom mohlo byť zviera vystavené TSE, príslušný orgán môže
rozhodnúť, že pod úradnú kontrolu budú podľa dostupných epidemiologických informácií zaradené tieto hospodár
stva alebo len hospodárstvo, v ktorom došlo k vystaveniu.
2.3. V prípade potvrdenia TSE u ovce alebo kozy:
a) ak nemôže byť BSE vylúčené na základe výsledkov kruhového testu vykonaného v súlade s postupom ustano
veným v prílohe X kapitole C bode 3.2 písm. c), usmrtenie a úplnú likvidáciu zvierat, embryí a vajíčok zistených
prieskumom podľa bodu 1 písm. b) druhej až piatej zarážky;
b) ak je BSE vylúčené v súlade s postupom ustanoveným v prílohe X kapitole C bode 3.2 písm. c), podľa
rozhodnutia príslušného orgánu:
buď
i) usmrtenie a úplnú likvidáciu všetkých zvierat, embryí a vajíčok zistených na základe šetrenia uvedeného
v bode 1 písm. b) druhej a tretej zarážke. Podmienky ustanovené v bode 3 sa budú uplatňovať na hospodár
stve,
alebo
ii) usmrtenie a úplnú likvidáciu všetkých zvierat, embryí a vajíčok zistených na základe šetrenia uvedeného
v bode 1 písm. b) druhej a tretej zarážke, s výnimkou:
— plemenných baranov genotypu ARR/ARR,
— plemenných bahníc, nositeliek aspoň jednej alely ARR a žiadnej alely VRQ, a – pokiaľ sú v čase šetrenia
takéto plemenné bahnice gravidné – následne vrhnutých jahniat, ak ich genotyp spĺňa požiadavky tohto
odseku,
— oviec s najmenej jednou alelou ARR, ktoré sú určené výhradne na zabitie,
— ak takto rozhodne príslušný orgán, oviec a kôz mladších ako dva mesiace, ktoré sú určené výlučne na
zabitie.
Podmienky ustanovené v bode 3 sa budú uplatňovať v hospodárstve;
alebo
iii) členský štát sa môže rozhodnúť neusmrtiť a nezlikvidovať zvieratá zistené šetrením podľa bodu 1 písm. b)
druhej a tretej zarážky v prípade, že je náročné zabezpečiť náhradné ovce známeho genotypu alebo frekvencia
alely ARR v chove alebo na hospodárstve je nízka, alebo ak sa považuje za potrebné zabrániť príbuzenskej
plemenitbe, alebo na základe zdôvodneného zváženia všetkých epidemiologických faktorov. Podmienky
ustanovené v bode 4 sa budú uplatňovať v hospodárstve;
c) odchylne od opatrení ustanovených v písmene b) sa členský štát môže rozhodnúť uplatniť opatrenia stanovené
v bode 5, iba ak sa prípad TSE potvrdil v hospodárstve ako prípad atypickej formy scrapie;
d) členské štáty môžu prijať rozhodnutie:
i) nahradiť usmrtenie a úplné zničenie všetkých zvierat podľa písmena b) bodu i) zabitím na ľudskú spotrebu;
ii) nahradiť usmrtenie a úplné zničenie zvierat podľa písmena b) bodu ii) zabitím na ľudskú spotrebu; za
predpokladu, že:
— zvieratá budú zabité v rámci územia príslušného členského štátu,
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— všetky zvieratá staršie ako 18 mesiacov alebo s viac ako dvoma trvalými rezákmi prerezanými cez ďasno
sa budú testovať na prítomnosť TSE v súlade s laboratórnymi metódami stanovenými v prílohe X kapitole
C bode 3.2 písm. b);
e) určí sa genotyp priónového proteínu oviec, maximálne do 50, usmrtených a úplne zlikvidovaných alebo zabitých
na ľudskú spotrebu v súlade s písmenom b) bodmi i) a iii);
f) ak je frekvencia alely ARR v chove alebo v hospodárstve nízka alebo ak sa považuje za potrebné zabrániť
príbuzenskej plemenitbe, môže členský štát rozhodnúť o pozastavení likvidácie zvierat uvedených v bode 2.3
písm. b) bodoch i) a ii) až na 5 chovných rokov.
2.4. Ak bolo infikované zviera privezené z iného hospodárstva, môže sa členský štát na základe histórie prípadu
rozhodnúť použiť k opatreniam alebo namiesto opatrení prijatých v hospodárstve, v ktorom bola potvrdená nákaza,
eradikačné opatrenia v hospodárstvach pôvodu; v prípade, že ide o pôdu na spoločné pasenie viac ako jednej čriedy,
členské štáty môžu rozhodnúť, že sa uplatnenie týchto opatrení obmedzí na jednu čriedu na základe zdôvodneného
zváženia všetkých epidemiologických faktorov; ak sa v jednom hospodárstve chová viac ako jedna črieda, členský
štát môže rozhodnúť, že sa uplatnenie opatrení obmedzí na čriedu, v ktorej bola TSE potvrdená, ak sa overilo, že
čriedy sa chovali oddelene od seba a že šírenie nákazy medzi čriedami, či už priamym alebo nepriamym kontaktom,
je nepravdepodobné.
3.

Po uplatnení opatrení v hospodárstve podľa bodu 2.3 písm. a) a bodu 2.3 písm. b) bodov i) a ii):

3.1. V hospodárstve/hospodárstvach možno umiestňovať len tieto zvieratá:
a) barany genotypu ARR/ARR;
b) samice oviec aspoň s jednou alelou ARR a žiadnou alelou VRQ;
c) kozy, za predpokladu, že:
i) v hospodárstve sa okrem zvierat s genotypom uvedeným v písmenách a) a b) nenachádzajú žiadne iné ovce na
chov;
ii) po odstránení boli všetky ustajňovacie priestory hospodárstva riadne vyčistené a vydezinfikované.
3.2. V hospodárstve/hospodárstvach možno používať len tieto zárodočné produkty oviec:
a) sperma baranov genotypu ARR/ARR;
b) embryá najmenej s jednou alelou ARR a žiadnou alelou VRQ.
3.3. Na premiestňovanie zvierat z hospodárstva sa vzťahujú tieto podmienky:
a) premiestnenie oviec ARR/ARR z hospodárstva nepodlieha žiadnym obmedzeniam;
b) ovce, nositeľky len jednej alely ARR, sa môžu premiestňovať z hospodárstva len priamo na zabitie na účely
ľudskej spotreby alebo na účely likvidácie, ale
— bahnice, nositeľky jednej alely ARR a žiadnej alely VRQ, možno premiestňovať na iné hospodárstva, pre ktoré
platí obmedzenie podľa uplatnenia opatrení v súlade s bodom 2.3 písm. b) bodom ii) alebo s bodom 4,
— ak tak rozhodne príslušný orgán, jahňatá a kozľatá možno premiestniť do iného hospodárstva výlučne
s cieľom výkrmu pred zabitím, v hospodárstve určenia sa nesmú nachádzať žiadne iné ovce alebo kozy
okrem zvierat určených na výkrm pred zabitím a nesmú sa z neho zasielať živé ovce alebo kozy do iných
hospodárstiev, pokiaľ nie sú určené na priame zabitie v rámci územia toho istého členského štátu;
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c) kozy možno premiestňovať za predpokladu, že hospodárstvo je predmetom intenzívneho monitorovania TSE,
vrátane testovania všetkých kôz starších ako 18 mesiacov, a:
i) tieto budú na konci svojho produktívneho života, buď zabité na účely ľudskej spotreby, alebo
ii) uhynuli, alebo boli usmrtené v hospodárstve a spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III kapitole A časti II
bode 3;
d) ak tak členský štát rozhodne, jahňatá a kozľatá mladšie ako tri mesiace sa môžu premiestňovať z hospodárstva
priamo na zabitie na ľudskú spotrebu.
3.4. Obmedzenia ustanovené v bodoch 3.1, 3.2 a 3.3 sa budú aj naďalej vzťahovať na hospodárstva v priebehu obdobia
dvoch rokov od:
a) dňa dosiahnutia statusu ARR/ARR u všetkých oviec na hospodárstve alebo
b) od posledného dňa, keď boli v priestoroch hospodárstva chované ovce alebo kozy;
c) dátumu začiatku zintenzívneného monitorovania TSE stanoveného v bode 3.3 písm. c), alebo
d) dátumu, keď všetky plemenné barany na hospodárstve vykázali genotyp ARR/ARR a všetky plemenné bahnice
boli nositeľkami aspoň jednej alely ARR a žiadnej alely VRQ, za predpokladu, že v priebehu dvojročného obdobia
boli výsledky testovania na TSE týchto zvierat starších ako 18 mesiacov negatívne:
— ročná vzorka oviec zabitých na ľudskú spotrebu na konci ich produktívneho života v súlade s veľkosťou
vzorky vyznačenou v tabuľke v prílohe III kapitole A časti II bode 5 a
— všetky ovce podľa prílohy III kapitoly A časti II bodu 3, ktoré uhynuli alebo boli usmrtené v hospodárstve.
4.

Po uplatnení opatrení ustanovených v bode 2.3 písm. b) bode iii) v hospodárstve a v priebehu dvoch plemenných
rokov po zistení posledného prípadu TSE:
a) všetky ovce a kozy v hospodárstve sa identifikujú;
b) všetky ovce a kozy v hospodárstve možno premiestňovať iba v rámci územia príslušného členského štátu na
zabitie na ľudskú spotrebu alebo s cieľom likvidácie, všetky zvieratá staršie ako 18 mesiacov zabité na ľudskú
spotrebu sa testujú na prítomnosť TSE v súlade s laboratórnymi metódami ustanovenými v prílohe X kapitole
C bode 3.2 písm. b);
c) príslušný orgán zabezpečí, aby embryá a vajíčka neboli odoslané z hospodárstva;
d) iba sperma baranov genotypu ARR/ARR a embryá nositeľov aspoň jednej alely ARR a žiadnej alely VRQ môžu
byť používané v hospodárstve;
e) všetky ovce a kozy staršie ako 18 mesiacov, ktoré uhynuli alebo boli usmrtené v hospodárstve, budú podliehať
testovaniu na TSE;
f) iba samce oviec genotypu ARR/ARR a samice oviec z hospodárstiev, v ktorých neboli zistené žiadne prípady TSE,
alebo z čried spĺňajúcich podmienky stanovené v bode 3.4 môžu byť umiestnené v hospodárstve;
g) iba kozy z hospodárstiev, v ktorých neboli zistené žiadne prípady TSE, alebo z čried spĺňajúcich podmienky
stanovené v bode 3.4 môžu byť umiestnené v hospodárstve;
h) všetky ovce a kozy v hospodárstve budú podliehať obmedzeniam spoločného pasenia, ktoré stanoví príslušný
orgán na základe zdôvodneného zváženia všetkých epidemiologických faktorov;
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i) ak tak príslušný orgán odchylne od písmena b) rozhodne, jahňatá a kozľatá možno premiestniť do iného
hospodárstva v rámci toho istého členského štátu výlučne s cieľom výkrmu pred zabitím za predpokladu, že
v hospodárstve určenia sa nenachádzajú žiadne iné ovce alebo kozy okrem zvierat určených na výkrm pred
zabitím a nesmú sa z neho zasielať živé ovce alebo kozy do iných hospodárstiev, pokiaľ nie sú určené na priame
zabitie v rámci územia toho istého členského štátu.
5.

Po uplatnení výnimky podľa bodu 2.3 písm. c) sa uplatnia tieto opatrenia:
a) buď usmrtenie a úplná likvidácia všetkých zvierat, embryí a vajíčok zistených na základe šetrenia uvedeného
v bode 1 písm. b) druhej a tretej zarážke. Členské štáty sa môžu rozhodnúť určiť genotyp priónového proteínu
oviec, ktoré boli usmrtené a úplne zlikvidované,
b) alebo v priebehu dvoch plemenných rokov po zistení posledného prípadu TSE aspoň tieto opatrenia:
i) všetky ovce a kozy v hospodárstve sa identifikujú;
ii) hospodárstvo musí byť predmetom intenzívneho monitorovania TSE v priebehu dvoch rokov vrátane testo
vania všetkých oviec a kôz starších ako 18 mesiacov a zabitých na ľudskú spotrebu a všetkých oviec a kôz
starších ako 18 mesiacov, ktoré uhynuli alebo boli usmrtené v hospodárstve;
iii) príslušný orgán zabezpečí, že živé ovce a kozy, embryá a vajíčka sa z hospodárstva nezasielajú do iného
členského štátu alebo tretej krajiny.

6.

Členské štáty uplatňujúce opatrenia stanovené v bode 2.3 písm. b) bode iii) alebo výnimku podľa bodu 2.3 písm. c)
a d) musia informovať Komisiu o podmienkach a kritériách, ktoré sa uplatnia pri udelení tejto výnimky. V prípade,
že sa v čriedach, v ktorých sa výnimky uplatňujú, zistia ďalšie prípady TSE, podmienky, ktoré sa uplatnia pri udelení
týchto výnimiek, sa opätovne prehodnotia.“
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NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 747/2008
z 30. júla 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 o štatistike
Spoločenstva týkajúcej sa štruktúry a činnosti zahraničných afiliácií, pokiaľ ide o vymedzenie
ukazovateľov a zavedenie klasifikácie NACE Rev. 2
(Text s významom pre EHP)
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 716/2007 z 20. júna 2007 o štatistike Spoločenstva týkajúcej
sa štruktúry a činnosti zahraničných afiliácií (1), a najmä na jeho
článok 9 ods. 2 písm. a),
keďže:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Nariadením (ES) č. 716/2007 sa vytvoril spoločný rámec
pre systematickú tvorbu štatistiky Spoločenstva
o štruktúre a činnosti zahraničných afiliácií.
Definície ukazovateľov výskumu a vývoja pre spoločný
modul pre štatistiku vnútorných zahraničných afiliácií je
potrebné upraviť.
Po prijatí nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza
štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revi
sion 2 (2), je súčasne potrebné upraviť úrovne triedenia
podľa činností.
Nariadenie (ES) č. 716/2007 by sa preto malo zodpove
dajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.
Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so
stanoviskom Výboru pre štatistický program,

Nariadenie (ES) č. 716/2007 sa mení a dopĺňa takto:
1. Oddiel 2 prílohy I sa nahrádza textom uvedeným v prílohe
I k tomuto nariadeniu.
2. Tabuľka zahŕňajúca triedenie podľa činností na úrovni 1 a 2,
uvedená v prílohe III, sa nahrádza tabuľkou uvedenou
v prílohe II k tomuto nariadeniu.
3. Tabuľka zahŕňajúca triedenie podľa činností na úrovni 3,
uvedená v prílohe III, sa nahrádza tabuľkou uvedenou
v prílohe III k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Členské štáty uplatňujú prílohu III k nariadeniu (ES) č.
716/2007 v znení zmenenom a doplnenom týmto nariadením:
— pokiaľ ide o úrovne 1 a 2, od 1. januára 2010 (na refe
renčný rok 2010 a nasledujúce roky);
— pokiaľ ide o úroveň 3, od 1. januára 2008 (na referenčný
rok 2008 a nasledujúce roky).
Článok 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Bruseli 30. júla 2008
Za Komisiu
Joaquín ALMUNIA

člen Komisie

(1) Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 17.
(2) Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené
nariadením (ES) č. 295/2008 (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 13).
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PRÍLOHA I
„ODDIEL 2
Ukazovatele
Vykonáva sa zber týchto ukazovateľov vymedzených v prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 2700/98 zo 17. decembra
1998 týkajúcemu sa definícií ukazovateľov štrukturálnej podnikovej štatistiky (1):
Kód

Názov

11 11 0

Počet podnikov

12 11 0

Tržby za vlastné výkony a tovar

12 12 0

Hodnota produkcie

12 15 0

Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov

13 11 0

Spotreba materiálu, energie, služieb a tovaru

13 12 0

Náklady vynaložené na predaný tovar

13 31 0

Osobné náklady

15 11 0

Hrubé hmotné investície

16 11 0

Počet zamestnaných osôb

Členské štáty budú vykonávať aj zber týchto ukazovateľov za referenčný rok 2009 a nasledujúce roky:
Kód

22 11 0

Názov a definícia

Celkové výdavky na vlastný výskum a vývoj (*)
Výskum a experimentálny vývoj zahŕňa tvorivú prácu vykonávanú systematicky s cieľom rozšíriť zásobu
poznatkov, vrátane poznatkov o človeku, kultúre a spoločnosti, a použitie tejto zásoby poznatkov na
vynájdenie nových možností uplatnenia.
Výdavky na vlastný výskum a vývoj zahŕňajú všetky výdavky na výskum a vývoj realizovaný vnútri
jednotky bez ohľadu na zdroj prostriedkov.
Výskum a vývoj treba odlišovať od výdavkov na celý rad súvisiacich činností. Preto vo výdavkoch na
výskum a vývoj nie sú zahrnuté tieto výdavky:
— výdavky na vzdelávanie a odbornú prípravu,
— výdavky na iné vedecké a technologické činnosti (napr. informačné služby, skúšobníctvo
a normalizáciu, realizačné štúdie atď.),
— výdavky na iné priemyselné činnosti (napr. výrobné inovácie inde neuvedené),
— výdavky na čisto finančné činnosti (vrátane administratívnych a iných nepriamych podporných
činností).
Výdavky na výskum a vývoj sa môžu v závislosti od vnútroštátnych právnych predpisov viesť na jednom
z troch miest: ako pohyby nehmotného investičného majetku, pohyby hmotného investičného majetku
alebo prevádzkové náklady.
Ak sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov môžu čiastočne alebo úplne zahrnúť do investícií,
zahrnú sa do pohybov nehmotného investičného majetku, uvedeného v podnikových účtoch pod polož
kou Stále aktíva – nehmotný investičný majetok – náklady na výskum a vývoj.
Ak sa podľa vnútroštátneho práva zahŕňajú do investícií len čiastočne alebo sa nezahŕňajú do investícií,
bežné náklady budú súčasťou Surovín a spotrebných materiálov, iných vonkajších nákladov, mzdových nákladov
a ostatných prevádzkových výdavkov a investičné náklady sa zahrnú do pohybu hmotného investičného
majetku, ktorý je uvedený v podnikových účtoch pod položkou Stále aktíva – hmotný investičný majetok.

(1) Ú. v. ES L 344, 18.12.1998, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1670/2003 (Ú. v. EÚ L 244,
29.9.2003, s. 74).
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Kód

22 12 0

Názov a definícia

Celkový počet zamestnancov výskumu a vývoja (*)
Výskum a experimentálny vývoj zahŕňa tvorivú prácu vykonávanú systematicky s cieľom rozšíriť zásobu
poznatkov, vrátane poznatkov o človeku, kultúre a spoločnosti, a použitie tejto zásoby poznatkov na
vynájdenie nových možností uplatnenia.
Treba spočítať všetky osoby zamestnané priamo vo výskume a vývoji, ako aj osoby poskytujúce priame
služby, ako sú napr. manažéri výskumu a vývoja, správcovia a administratívni pracovníci. Osoby posky
tujúce nepriame služby, napr. kuchynský alebo bezpečnostný personál, treba vylúčiť, aj keď mzdy a platy
týchto zamestnancov sa do výpočtu výdavkov zahrnú ako režijné náklady.
Zamestnancov výskumu a vývoja treba odlišovať od zamestnancov, ktorí vykonávajú celý rad súvisiacich
činností. Z tohto dôvodu sa medzi zamestnancov výskumu a vývoja nepočítajú:
— zamestnanci poverení vzdelávaním a odbornou prípravou,
— zamestnanci poverení inými vedeckými a technologickými činnosťami (napr. informačnými služ
bami, skúšobníctvom a normalizáciou, realizačnými štúdiami atď.),
— zamestnanci poverení inými priemyselnými činnosťami (napr. priemyselnými inováciami inde neuve
denými),
— zamestnanci poverení administratívnymi a inými nepriamymi podpornými činnosťami.
Vzťah k podnikovým účtom
Celkový počet zamestnancov výskumu a vývoja sa nevedie samostatne v podnikových účtoch. Je
súčasťou počtu zamestnaných osôb, ktorý je uvedený v poznámkach k podnikovým účtom (článok
43 ods. 8).
Vzťah k iným ukazovateľom
Časť počtu zamestnaných osôb (16 11 0).

(*) Premenné 22 11 0 a 22 12 0 sa hlásia každý druhý rok. Ak celková výška tržieb za vlastné výkony a tovar alebo počet zamestnaných
osôb v divízii klasifikácie NACE Rev. 2 sekciách B až F predstavujú v niektorom členskom štáte menej ako 1 % celkovej hodnoty
v Spoločenstve, na účely tohto nariadenia sa nemusia zbierať informácie potrebné na zostavenie štatistiky súvisiacej s ukazovateľmi
22 11 0 a 22 12 0.

Ak nie je počet zamestnaných osôb k dispozícii, namiesto toho sa spracuje počet zamestnancov (kód 16 13 0).
Spracovanie ukazovateľov ‚celkové výdavky na vlastný výskum a vývoj‘ (kód 22 11 0) a ‚celkový počet zamestnancov
výskumu a vývoja‘ (kód 22 12 0) sa požaduje iba pri činnostiach v sekciách B, C, D, E a F klasifikácie NACE. Do
referenčného roka 2009 budú členské štáty tieto ukazovatele spracovávať v súlade s prílohou k nariadeniu Komisie (ES)
č. 2700/98 zo 17. decembra 1998.
Za sekciu K klasifikácie NACE sa bude spracovávať iba počet podnikov, tržby za vlastné výkony a tovar (1) a počet
zamestnaných osôb (alebo miesto toho počet zamestnancov).
(1) Pre klasifikáciu NACE Rev. 2 divíziu 64 sa tržby za vlastné výkony a tovar nahrádzajú hodnotou výroby.“
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PRÍLOHA II
Tabuľka zahŕňajúca triedenie podľa činností na úrovni 1 a 2 uvedená v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 716/2007 sa
nahrádza takto:
„Triedenie podľa činností na úrovniach 1 a 2 pre štatistiku vonkajších zahraničných afiliácií
Úroveň 1

Úroveň 2

NACE Rev. 2

ČINNOSŤ SPOLU

ČINNOSŤ SPOLU

Sekcia B až S (okrem O)

ŤAŽBA A DOBÝVANIE

ŤAŽBA A DOBÝVANIE

Sekcia B

Ťažba ropy a zemného plynu a pomocné
činnosti pri ťažbe

Divízie 06, 09

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Sekcia C

Výroba potravín, nápojov a tabakových
výrobkov

Divízie 10, 11, 12

Výroba textilu a dreva SPOLU

Divízie 13, 14, 16, 17, 18

Výroba textilu a odevov

Divízie 13, 14

Výroba dreva, papiera, tlač a reprodukcia

Divízie 16, 17, 18

Výroba ropy, chemikálií, farmaceutických
výrobkov, výrobkov z gumy a plastu
SPOLU

Divízie 19, 20, 21, 22

Výroba koksu a rafinovaných ropných
produktov

Divízia 19

Výroba chemikálií a chemických
produktov

Divízia 20

Výroba výrobkov z gumy a plastu

Divízia 22

Výroba výrobkov z kovu a strojov SPOLU

Divízie 24, 25, 26, 28

Výroba a spracovanie kovov a výroba
kovových konštrukcií

Divízie 24, 25

Výroba počítačových, elektronických
a optických výrobkov

Divízia 26

Výroba strojov a zariadení i. n.

Divízia 28

Výroba motorových vozidiel a ostatných
dopravných prostriedkov SPOLU

Divízie 29, 30

Výroba motorových vozidiel, návesov
a prívesov

Divízia 29

Výroba ostatných dopravných prostriedkov

Divízia 30

Ostatná priemyselná výroba SPOLU

Divízie 15, 23, 27, 31, 32, 33

DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU,
PARY A STUDENÉHO VZDUCHU

DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY
A STUDENÉHO VZDUCHU

Sekcia D

DODÁVKA VODY; ČISTENIE
A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD,
ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇO
VANIA ODPADOV

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD
ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY
A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA
ODPADOV

Sekcia E

Zber, úprava a dodávka vody

Divízia 36

Čistenie a odvod odpadových vôd, činnosti
nakladania s odpadom a ozdravovacie
činnosti

Divízie 37, 38, 39

STAVEBNÍCTVO

STAVEBNÍCTVO

Sekcia F

SLUŽBY SPOLU

SLUŽBY SPOLU

Sekcia G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Výroba ropy, chemikálií, farmaceu
tických výrobkov, výrobkov z gumy
a plastu

Výroba počítačových, elektronických
a optických výrobkov

Výroba motorových vozidiel, ostat
ných dopravných prostriedkov
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Úroveň 1

VEĽKOOBCHOD
A MALOOBCHOD; OPRAVA
MOTOROVÝCH VOZIDIEL
A MOTOCYKLOV
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Úroveň 2

NACE Rev. 2

VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD;
OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL
A MOTOCYKLOV

Sekcia G

Veľkoobchod a maloobchod a oprava
motorových vozidiel a motocyklov

Divízia 45

Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel
a motocyklov

Divízia 46

Maloobchod, okrem motorových vozidiel
a motocyklov

Divízia 47

DOPRAVA A SKLADOVANIE

Sekcia H

Doprava a skladovanie SPOLU

Divízie 49, 50, 51, 52

Pozemná doprava a doprava potrubím

Divízia 49

Vodná doprava

Divízia 50

Letecká doprava

Divízia 51

Skladové a pomocné činnosti v doprave

Divízia 52

Poštové služby a služby kuriérov

Divízia 53

UBYTOVACIE A STRAVOVACIE
SLUŽBY

UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY

Sekcia I

INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

Sekcia J

Výroba filmov, videozáznamov, televíz
nych programov, ostatné zábavné činnosti

Divízie 59, 60

Telekomunikácie

Divízia 61

Ostatné informačné a komunikačné
činnosti

Divízie 58, 62, 63

FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI

Sekcia K

Finančné služby, okrem poistenia
a dôchodkového zabezpečenia

Divízia 64

— Činnosti holdingových spoločností

Skupina 64.2

Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabez
pečenie okrem povinného sociálneho
poistenia

Divízia 65

Ostatné finančné činnosti

Divízia 66

ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ

Sekcia L

ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ
ČINNOSTI

Sekcia M

Právne a účtovnícke činnosti

Divízia 69

— Právne činnosti

Skupina 69.1

— Účtovnícke a audítorské činnosti,
vedenie účtovných kníh; daňové pora
denstvo

Skupina 69.2

DOPRAVA A SKLADOVANIE

FINANČNÉ A POISŤOVACIE
ČINNOSTI

ODBORNÉ, VEDECKÉ
A TECHNICKÉ ČINNOSTI
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Úroveň 1

Vedecký výskum a vývoj

UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA
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Úroveň 2

NACE Rev. 2

Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti
riadenia

Divízia 70

— Vedenie firiem

Skupina 70.1

— Poradenstvo v oblasti riadenia

Skupina 70.2

Architektonické a inžinierske činnosti;
technické testovanie a analýzy

Divízia 71

Vedecký výskum a vývoj

Divízia 72

Reklama a prieskum trhu

Divízia 73

— Reklama

Skupina 73.1

— Prieskum trhu a verejnej mienky

Skupina 73.2

Ostatné odborné, vedecké a technické
činnosti, veterinárne činnosti

Divízie 74, 75

ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ
SLUŽBY

Sekcia N

Prenájom a lízing

Divízia 77

Ostatné administratívne a podporné služby

Divízie 78, 79, 80, 81, 82

VZDELÁVANIE

Sekcia P

ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA
POMOC

Sekcia Q

UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA

Sekcia R

Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti

Divízia 90

Činnosti knižníc, archívov, múzeí
a ostatných kultúrnych zariadení

Divízia 91

Športové a ostatné rekreačné činnosti;
činnosti herní a stávkových kancelárií

Divízie 92, 93

OSTATNÉ ČINNOSTI

Sekcia S

Činnosti členských organizácií

Divízia 94

Oprava počítačov, osobných potrieb
a potrieb pre domácnosti, ostatné osobné
služby

Divízie 95, 96

Nepridelené“
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PRÍLOHA III
Tabuľka zahŕňajúca triedenie podľa činností na úrovni 3 uvedená v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 716/2007 sa nahrádza
takto:

„Triedenie podľa činností na úrovni 3 pre štatistiku vnútorných zahraničných afiliácií
Úroveň 3 (NACE Rev. 2)

Názov

Požadovaná úroveň podrobnosti

Činnosti podnikov

Sekcie B až N okrem K

ŤAŽBA A DOBÝVANIE

Sekcia B

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Sekcia C
Všetky divízie 10 až 33

DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO
VZDUCHU

Sekcia D
Divízia 35

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH
VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA
ODPADOV

Sekcia E

STAVEBNÍCTVO

Sekcia F

Všetky divízie 36 až 39

Všetky divízie 41 až 43
Všetky skupiny 41.1 a 41.2, 42.1 až 42.9, 43.1 až 43.9
VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTO
ROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV

Sekcia G
Všetky divízie 45 až 47
Všetky skupiny 45.1 až 45.2, 46.1 až 46.9, 47.1 až 47.9

DOPRAVA A SKLADOVANIE

Sekcia H
Všetky divízie 49 až 53
Skupiny 49.1 až 49.5

UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY

Sekcia I
Všetky divízie 55 až 56
Všetky skupiny 55.1 až 55.9, 56.1 až 56.3

INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

Sekcia J
Všetky divízie 58 až 63
Skupiny 58.1, 58.2, 63.1, 63.9

FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI

Sekcia K
Všetky divízie 64 až 66

ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ

Sekcia L
Divízia 68
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Úroveň 3 (NACE Rev. 2)

ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI

Sekcia M
Všetky divízie 69 až 75

ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY

Sekcia N
Všetky divízie 77 až 82
Skupiny 77.1 až 77.4“
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NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 748/2008
z 30. júla 2008,
ktorým sa otvára a stanovuje správa dovoznej colnej kvóty pre mrazené tenké bránice hovädzieho
dobytka patriace pod číselný znak KN 0206 29 91
(rekodifikácia)
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

(5)

Na zabezpečenie účinnej správy dovozu mäsa s pôvodom
v Argentíne a dovážaného z Argentíny sa od tejto krajiny
požaduje vydávanie certifikátov pravosti, ktoré zaručujú
pôvod príslušných výrobkov. Je potrebné spresniť obsah
takých certifikátov a postupy ich používania.

(6)

Certifikáty pravosti musí vydať orgán v Argentíne. Tento
orgán musí poskytnúť všetky potrebné záruky, že
príslušné úpravy sa riadne zabezpečujú.

(7)

Na zabezpečenie účinnej správy dovozu mrazenej tenkej
bránice s pôvodom v Argentíne a dovážanej z Argentíny
by sa malo ustanoviť, že v náležitých prípadoch bude
vydanie dovozných licencií podmienené overením
okrem iného tých informácií, ktoré sú uvedené na certi
fikátoch pravosti.

(8)

Pre ostatné krajiny by kvóta mala byť spravovaná len na
základe dovozných licencií Spoločenstva, pričom
v určitých prípadoch sa možno odchýliť z platných pravi
diel.

(9)

Musí sa ustanoviť, aby členské štáty poskytovali infor
mácie o takýchto dovozoch.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so
stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu
poľnohospodárskych trhov,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna
1996 o vykonávaní koncesií ustanovených v zozname CXL,
ktorý bol vypracovaný v zmysle záverov rokovaní GATT
XXIV.6 (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 1,
keďže:
(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 996/97 z 3. júna 1997,
ktorým sa otvára a stanovuje správa dovoznej colnej
kvóty pre mrazené tenké bránice hovädzieho dobytka
patriace pod číselný znak KN 0206 29 91 (2), bolo
opakovane
podstatným
spôsobom
zmenené
a doplnené (3). Vzhľadom na to, že sa majú vykonať
ďalšie zmeny a doplnenia, malo by sa v záujme jasnosti
rekodifikovať.

(2)

Na základe zoznamu CXL Spoločenstvo schválilo otvo
renie ročnej colnej kvóty pre mrazené tenké bránice
hovädzieho dobytka patriace pod číselný znak KN
0206 29 91 vo výške 1 500 ton. Táto kvóta by sa
mala otvárať na viacročnom základe na dvanásťmesačné
obdobia so začiatkom od 1. júla a mali by byť ustano
vené podrobné pravidlá jej uplatňovania.

(3)

(4)

Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 (4) ustanovuje
podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných
a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou
náhradou pre poľnohospodárske výrobky. Nariadenie
Komisie (ES) č. 382/2008 (5) ustanovuje podrobné
pravidlá na vykonávanie úprav pre dovozné licencie na
hovädzie a teľacie mäso.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta
2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre
správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske
produkty spravovaných prostredníctvom systému dovoz
ných licencií (6), sa uplatňuje na dovozné licencie na
obdobie dovoznej colnej kvóty, ktoré sa začína 1. januára
2007.

(1) Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.
(2) Ú. v. ES L 144, 4.6.1997, s. 6. Nariadenie naposledy zmenené
a doplnené nariadením (ES) č. 962/2007 (Ú. v. EÚ L 213,
15.8.2007, s. 6).
(3) Pozri prílohu VII.
(4) Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3. Nariadenie zmenené a doplnené
nariadením (ES) č. 514/2008 (Ú. v. EÚ L 150, 10.6.2008, s. 7).
(5) Ú. v. EÚ L 115, 29.4.2008, s. 10. Nariadenie zmenené a doplnené
nariadením (ES) č. 514/2008.
(6) Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené
nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
1.
Týmto sa pre mrazenú tenkú bránicu hovädzieho dobytka,
na ktorú sa vzťahuje číselný znak KN 0206 29 91, otvára
každoročne dovozná colná kvóta Spoločenstva v ročnom
objeme 1 500 ton na obdobie od 1. júla do 30. júna nasledu
júceho roka, ďalej len „obdobie dovoznej colnej kvóty“.

Táto kvóta má poradové číslo 09.4020.

2.

Hodnotové clo na kvótu uvedenú v odseku 1 je 4 %.

31.7.2008
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Ročná kvóta sa prideľuje takto:

L 202/29

2.
Tlačivá sa vytlačia a vyplnia v jednom z úradných jazykov
Spoločenstva a, ak sa to vyžaduje, aj v úradnom jazyku Argen
tíny.

a) 700 ton s pôvodom v Argentíne a dovezených z Argentíny;

b) 800 ton s pôvodom v iných tretích krajinách a dovezených
z iných tretích krajín.

4.
Podľa tejto kvóty možno dovážať tenké bránice iba
vcelku.

5.
Na účely tohto nariadenia „mrazená tenká bránica“
znamená tenkú bránicu, ktorá je zmrazená a v čase vstupu na
colné územie Spoločenstva nie je jej vnútorná teplota vyššia ako
– 12 °C.

6.
Na dovozné úpravy uvedené v odseku 3 písm. a) tohto
článku sa uplatňujú ustanovenia nariadenia (ES) č. 376/2008,
kapitoly III nariadenia (ES) č. 1301/2006 a nariadenia (ES) č.
382/2008, pokiaľ v tomto nariadení nie je stanovené inak.

Na dovozné úpravy uvedené v odseku 3 písm. b) tohto článku
sa uplatňujú ustanovenia nariadení (ES) č. 376/2008, (ES) č.
1301/2006 a (ES) č. 382/2008, pokiaľ v tomto nariadení nie
je stanovené inak.

3.
Každý certifikát pravosti má svoje vlastné poradové číslo,
ktoré mu prideľuje vydávajúci orgán uvedený v prílohe III (ďalej
len „vydávajúci orgán“). Kópie majú rovnaké poradové číslo ako
originál.

4.
Jeho originál a kópie môžu byť napísané strojom alebo
rukou. V druhom prípade sa musí použiť čierny atrament
a veľké tlačené písmená.

Článok 4
1.
Certifikáty pravosti sú platné iba po riadnom vyplnení
a potvrdení vydávajúcim orgánom v súlade s pokynmi uvede
nými v prílohe II.

2.
Certifikáty pravosti sa považujú za riadne potvrdené, ak
uvádzajú dátum a miesto vydania a ak sú označené pečiatkou
vydávajúceho orgánu a podpisom osoby alebo osôb, ktoré sú na
to splnomocnené.

Pečiatku na origináli certifikátu pravosti a všetkých jeho kópiách
možno nahradiť tlačeným znakom.

Článok 2
1.

Článok 5

Žiadosti o licencie a samotné licencie obsahujú tieto údaje:
1.

a) v kolónke 8 sa uvádza krajina pôvodu a pre dovoz množ
stiev uvedených v článku 1 ods. 3 písm. a) sa začiarkne
kolónka s odpoveďou „áno“;

b) v kolónke 20 sa uvádza minimálne jeden z údajov uvede
ných v prílohe I.

2.
Odchylne od článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 382/2008
sú dovozné licencie platné do konca obdobia dovoznej colnej
kvóty.

Článok 3
1.
Certifikát pravosti, ktorý vystaví Argentína, sa vyhotovuje
v jednom origináli a aspoň v jednej kópii na tlačive, ktoré
zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe II.

Tlačivo má rozmery približne 210 × 297 milimetrov. Hmotnosť
papiera je najmenej 40 gramov na meter štvorcový.

Certifikáty pravosti platia tri mesiace odo dňa vydania.

Certifikáty však nemožno predložiť príslušným vnútroštátnym
orgánom po 30. júni nasledujúcom po dni vydania.

2.
Originál certifikátu pravosti vydaný v súlade s článkami 3,
4 a 6 sa aj s kópiou predloží príslušnému orgánu spolu so
žiadosťou o prvú dovoznú licenciu, ktorá sa vzťahuje na certi
fikát pravosti.

Certifikát pravosti možno použiť na vydanie viacerých dovoz
ných licencií na celkové množstvo nepresahujúce údaj na certi
fikáte. Ak bolo na jeden certifikát vydaných viacero licencií,
príslušný vnútroštátny orgán potvrdí certifikát pravosti
a uvedie pridelené množstvo.

Príslušné vnútroštátne orgány môžu vydať dovozné licencie po
tom, ako sa presvedčia, že všetky údaje uvedené na certifikáte
pravosti zodpovedajú tým údajom, ktoré každý týždeň dostanú
z Komisie. Bezprostredne po tom sa vydá dovozná licencia.
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3.
Bez ohľadu na odsek 2 tretí pododsek môžu príslušné
vnútroštátne orgány vo výnimočných prípadoch a v prípade
riadne odôvodnenej žiadosti vydávať dovozné licencie na
základe relevantných certifikátov pravosti ešte pred prijatím
údajov od Komisie. V takých prípadoch zábezpeka za dovoznú
licenciu predstavuje 50 EUR na 100 kg čistej hmotnosti. Po
prijatí údajov týkajúcich sa certifikátu členské štáty nahradia
túto záruku zárukou vo výške 12 EUR na 100 kg čistej hmot
nosti.

Článok 6
1.

Vydávajúci orgán musí:

31.7.2008

a) najneskôr do 31. augusta nasledujúceho po skončení
obdobia každej dovoznej colnej kvóty množstvá výrobkov
vrátane nulových položiek, pre ktoré boli v predošlom
období dovoznej colnej kvóty vydané dovozné licencie;

b) najneskôr do 31. októbra nasledujúceho po skončení
obdobia každej dovoznej colnej kvóty množstvá výrobkov
vrátane nulových položiek, ktoré neboli v rámci dovozných
licencií využité alebo boli využité len čiastočne a ktoré
zodpovedajú rozdielu medzi množstvami uvedenými na
zadnej strane dovozných licencií a množstvami, pre ktoré
boli vydané.

a) byť uznaný ako vydávajúci orgán v Argentíne;

b) sa zaviazať, že skontroluje náležitosti certifikátov pravosti;

c) sa zaviazať, že Komisii a členským štátom na požiadanie
poskytne údaje, ktoré umožnia vyhodnotiť náležitosti certi
fikátov pravosti.

2.
Komisia prepracuje prílohu III, ak vydávajúci orgán
prestane byť uznávaný alebo zlyhá v plnení zverených povin
ností, alebo ak sa určí nový vydávajúci orgán.

Článok 7
Aby žiadateľ získal oprávnenie na dovozné úpravy uvedené
v článku 1 ods. 3 písm. b), ním podaná žiadosť o licenciu sa
môže týkať najviac 80 ton.

Článok 8
1.
Žiadosti o licencie uvedené v článku 7 možno podať len
počas prvých 10 dní každého obdobia dovoznej colnej kvóty.

2.
Najneskôr o 16.00 hod. bruselského času v siedmy
pracovný deň po dni uzávierky podávania žiadostí príslušný
členský štát oznámi Komisii celkové množstvo na krajinu
pôvodu uvedené v žiadostiach.

3.
Dovozné licencie sa vydávajú od siedmeho pracovného
dňa a najneskôr v 16. pracovný deň po dni uzávierky na
podávanie oznámení podľa v odseku 2.

2.
Najneskôr do 31. októbra nasledujúceho po skončení
každého obdobia dovoznej colnej kvóty členské štáty oznámia
Komisii množstvá výrobkov, ktoré boli skutočne prepustené do
voľného obehu počas obdobia predošlej dovoznej colnej kvóty.

Vzhľadom na to, že obdobie dovoznej colnej kvóty sa začne
1. júla 2009, však členské štáty zašlú Komisii podrobné infor
mácie o množstvách výrobkov prepustených do voľného obehu
od 1. júla 2009 v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č.
1301/2006.

3.
Pre oznámenia uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku
platí, že množstvá budú vyjadrené hmotnosťou výrobku
v kilogramoch a na kategóriu výrobku podľa prílohy V k naria
deniu (ES) č. 382/2008.

Oznámenia o množstvách uvedených v článku 1 ods. 3 písm. a)
tohto nariadenia sa vykonajú podľa príloh IV, V a VI k tomuto
nariadeniu.

Článok 10
Nariadenie (ES) č. 996/97 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto
nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou
v prílohe VIII.

Článok 9

Článok 11

1.
Odchylne od článku 11 ods. 1 druhého pododseku naria
denia (ES) č. 1301/2006 členské štáty oznámia Komisii:

Toto nariadenie nadobúda účinnosť desiatym dňom po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

31.7.2008
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Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 30. júla 2008
Za Komisiu
Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie
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PRÍLOHA I
Údaje uvedené v článku 2 ods. 1 písm. b)
— po bulharsky:

Месести части от диафрагмата (Регламент (ЕО) № 748/2008),

— po španielsky:

Músculos del diafragma y delgados [Reglamento (CE) no 748/2008],

— po česky:

Okruží a bránice (nařízení (ES) č. 748/2008),

— po dánsky:

Mellemgulv (forordning (EF) nr. 748/2008),

— po nemecky:

Saumfleisch (Verordnung (EG) Nr. 748/2008),

— po estónsky:

Vahelihase kõõluseline osa (määrus (EÜ) nr 748/2008),

— po grécky:

Διάφραγμα [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 748/2008],

— po anglicky:

Thin skirt (Regulation (EC) No 748/2008),

— po francúzsky:

Hampe [règlement (CE) no 748/2008],

— po taliansky:

Pezzi detti „hampes“ [regolamento (CE) n. 748/2008],

— po lotyšsky:

Liellopu diafragmas plānā daļa (Regula (EK) Nr. 748/2008),

— po litovsky:

Plonoji diafragma (Reglamentas (EB) Nr. 748/2008),

— po maďarsky:

Sovány dagadó (748/2008/EK rendelet),

— po maltsky:

Falda rqiqa (Regolament (KE) Nru 748/2008),

— po holandsky:

Omloop (Verordening (EG) nr. 748/2008),

— po poľsky:

Cienka przepona (Rozporządzenie (WE) nr 748/2008),

— po portugalsky:

Diafragma [Regulamento (CE) n.o 748/2008],

— po rumunsky:

Fleică [Regulamentul (CE) nr. 748/2008],

— po slovensky:

Bránica (Nariadenie (ES) č. 748/2008),

— po slovinsky:

Vampi (Uredba (ES) št. 748/2008),

— po fínsky:

Kuveliha (asetus (EY) N:o 748/2008),

— po švédsky:

Mellangärde (förordning (EG) nr 748/2008),

31.7.2008
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PRÍLOHA III
ZOZNAM

ORGÁNOV,

KTORÉ

SÚ

SPLNOMOCNENÉ VYSTAVOVAŤ
V ARGENTÍNE

CERTIFIKÁTY

PRAVOSTI

Secretaría de Agricultura, Ganadería, PESCA y Alimentos (SAGPyA):
na tenké bránice s pôvodom v Argentíne uvedené v článku 1 ods. 3 písm. a).

PRÍLOHA IV
Oznámenie o (vydaných) dovozných licenciách – nariadenie (ES) č. 748/2008
Členský štát: ............................................................................................................................................................................................................
Uplatňovanie článku 9 nariadenia (ES) č. 748/2008
Množstvá výrobkov, na ktoré boli vydané dovozné povolenia
od: .......................................................................................................... do: .........................................................................................................

Poradové čislo

Kategória alebo kategórie (1) výrobku

Množstvo
(hmotnosť výrobku v kilogramoch)

09.4020
(1) Kategória alebo kategórie výrobku podľa prílohy V k nariadeniu (ES) č. 382/2008.

PRÍLOHA V
Oznámenie o dovozných licenciách (nepoužité množstvá) – nariadenie (ES) č. 748/2008
Členský štát: ............................................................................................................................................................................................................
Uplatňovanie článku 9 nariadenia (ES) č. 748/2008
Množstvá výrobkov, na ktoré neboli využité dovozné povolenia
od: .......................................................................................................... do: .........................................................................................................

Poradové číslo

Kategória alebo kategórie (1) výrobku

09.4020
(1) Kategória alebo kategórie výrobku podľa prílohy V k nariadeniu (ES) č. 382/2008.

Nevyužité množstvo
(hmotnosť výrobku v kilogramoch)

31.7.2008
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PRÍLOHA VI
Oznámenie o množstvách výrobkov prepustených do voľného obehu – nariadenie (ES) č. 748/2008
Členský štát: ............................................................................................................................................................................................................
Uplatňovanie článku 9 nariadenia (ES) č. 748/2008
Množstvá výrobkov prepustených do voľného obehu:
od: .......................................................................... do: ......................................................................... (obdobie dovoznej colnej kvóty)

Poradové číslo

Kategória alebo kategórie (1) výrobku

Množstvo prepustené do voľného obehu
(hmotnosť výrobku v kilogramoch)

09.4020
(1) Kategória alebo kategórie výrobku podľa prílohy V k nariadeniu (ES) č. 382/2008.

PRÍLOHA VII
Zrušené nariadenie v znení neskorších zmien a doplnení
nariadenie Komisie (ES) č. 996/97
(Ú. v. ES L 144, 4.6.1997, s. 6)
nariadenie Komisie (ES) č. 2048/97
(Ú. v. ES L 287, 21.10.1997, s. 10)

iba pokiaľ ide o odkaz na nariadenie (ES) č. 996/97
v článku 1

nariadenie Komisie (ES) č. 260/98
(Ú. v. ES L 25, 31.1.1998, s. 42)

iba článok 6

nariadenie Komisie (ES) č. 1266/98
(Ú. v. ES L 175, 19.6.1998, s. 9)
nariadenie Komisie (ES) č. 649/2003
(Ú. v. EÚ L 95, 11.4.2003, s. 13)

iba článok 3

nariadenie Komisie (ES) č. 1118/2004
(Ú. v. EÚ L 217, 17.6.2004, s. 10)

iba článok 3

nariadenie Komisie (ES) č. 1965/2006
(Ú. v. EÚ L 408, 30.12.2006, s. 27)

iba článok 3 a príloha III

nariadenie Komisie (ES) č. 568/2007
(Ú. v. EÚ L 133, 25.5.2007, s. 15)
nariadenie Komisie (ES) č. 962/2007
(Ú. v. EÚ L 213, 15.8.2007, s. 6)
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PRÍLOHA VIII
Tabuľka zhody
Nariadenie (ES) č. 996/97

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 3

článok 2 ods. 2

články 3 až 8

články 3 až 8

—

článok 9

—

článok 10

článok 12

článok 11

príloha I

príloha II

príloha II

príloha III

príloha III

príloha I

—

príloha IV

—

príloha V

—

príloha VI

—

príloha VII

—

príloha VIII
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NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 749/2008
z 30. júla 2008,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré nariadenia o dovozných colných kvótach v sektore
hovädzieho a teľacieho mäsa
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

— nariadenie Komisie (ES) č. 2092/2004 z 8. decembra
2004 určujúce podrobné pravidlá pre žiadosti
o dovoznú colnú kvótu na vykostené sušené hovä
dzie mäso pôvodom zo Švajčiarska (4),

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľno
hospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité
poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej
organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 144 ods. 1
v spojení s jeho článkom 4,

— nariadenie
Komisie
(ES)
č.
2172/2005
z 23. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú
podrobné pravidlá uplatňovania dovoznej colnej
kvóty na živý hovädzí dobytok s hmotnosťou vyššou
ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku podľa
Dohody
medzi
Európskym
spoločenstvom
a
Švajčiarskou
konfederáciou
o
obchode
s poľnohospodárskymi produktmi (5),

keďže:

(1)

Článkom 11 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č.
1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú
všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót
pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostred
níctvom systému dovozných licencií (2), sa ustanovujú
určité pravidlá týkajúce sa oznámení členských štátov
Komisii. Nariadenie (ES) č. 1301/2006 sa uplatňuje bez
toho, aby boli dotknuté dodatočné podmienky alebo
odchýlky, ktoré sa môžu prípadne ustanoviť sektorovými
nariadeniami. V prípade nariadení Komisie vzťahujúcich
sa na určité kvóty v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa
je vhodné stanoviť podrobnejšie pravidlá oznámení týka
júcich sa dovozných licencií v danom sektore. V záujme
objasnenia povinností súvisiacich s uzávierkami ozná
mení o množstvách, pre ktoré boli vydané dovozné
licencie, by sa tieto povinnosti mali stanoviť pre každú
príslušnú dovoznú colnú kvótu, a je preto potrebné
odchýliť sa v tomto bode od článku 11 ods. 1 druhého
pododseku nariadenia (ES) č. 1301/2006. Preto by sa
mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť tieto
nariadenia:

— nariadenie Komisie (ES) č. 297/2003 zo 17. februára
2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre
žiadosti o dovoznú colnú kvótu na hovädzie a teľacie
mäso pôvodom z Čile (3),
(1) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené
a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 510/2008 (Ú. v. EÚ L 149,
7.6.2008, s. 61).
(2) Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené
nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).
(3) Ú. v. EÚ L 43, 18.2.2003, s. 26. Nariadenie naposledy zmenené
a doplnené nariadením (ES) č. 332/2008 (Ú. v. EÚ L 102,
12.4.2008, s. 17).

— nariadenie Komisie (ES) č. 529/2007 z 11. mája
2007, ktorým sa otvára a ustanovuje správa dovoz
ných colných kvót pre mrazené hovädzie mäso, na
ktoré sa vzťahuje kód KN 0202, a pre výrobky, na
ktoré sa vzťahuje kód KN 0202 29 91 (s platnosťou
od 1. júla 2007 do 30. júna 2008) (6),

— nariadenie Komisie (ES) č. 545/2007 zo 16. mája
2007 o otvorení a zabezpečení správy dovoznej
colnej kvóty na mrazené hovädzie mäso určené na
spracovanie (od 1. júla 2007 do 30. júna 2008) (7),

— nariadenie Komisie (ES) č. 558/2007 z 23. mája
2007 o otvorení a zabezpečení správy dovoznej
colnej kvóty pre mladé býčky určené na výkrm (8) a

— nariadenie Komisie (ES) č. 659/2007 zo 14. júna
2007 o otvorení a ustanovení správy colných kvót
na dovoz býkov, kráv a jalovíc určitých alpských
a horských plemien iných ako určených na
porážku (9).
(4) Ú. v. EÚ L 362, 9.12.2004, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené
a doplnené nariadením (ES) č. 1965/2006 (Ú. v. EÚ L 408,
30.12.2006, s. 27, korigendum v Ú. v. EÚ L 47, 16.2.2007, s. 21).
(5) Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2005, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené
a doplnené nariadením (ES) č. 1965/2006.
(6) Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2007, s. 26.
7
( ) Ú. v. EÚ L 129, 17.5.2007, s. 14. Nariadenie zmenené a doplnené
nariadením (ES) č. 98/2008 (Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2008, s. 5).
(8) Ú. v. EÚ L 132, 24.5.2007, s. 21.
(9) Ú. v. EÚ L 155, 15.6.2007, s. 20.
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Dovozná colná kvóta otvorená nariadením (ES) č.
2092/2004 je spravovaná na základe dokumentov vyda
ných príslušnou treťou krajinou. Preto je potrebné
ujasniť, že ustanovenia kapitoly III nariadenia (ES) č.
1301/2006 by sa mali uplatňovať na dovozné licencie
vydané na základe nariadenia (ES) č. 2092/2004 bez
toho, aby boli dotknuté dodatočné podmienky ustano
vené týmto nariadením.

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so
stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu
poľnohospodárskych trhov,

31.7.2008

Vzhľadom na to, že obdobie dovoznej colnej kvóty sa začne
1. júla 2009, však členské štáty zašlú Komisii podrobné
informácie o množstvách výrobkov prepustených do
voľného obehu k 1. júlu 2009 v súlade s článkom 4 naria
denia (ES) č. 1301/2006.

3.
Oznámenia uvedené v odseku 1 a prvom pododseku
odseku 2 tohto článku sa vykonajú podľa príloh IV, V a VI
k tomuto nariadeniu a budú sa používať kategórie výrobkov
uvedené v prílohe V k nariadeniu Komisie (ES) č.
382/2008 (*).
___________
(*) Ú. v. EÚ L 115, 29.4.2008, s. 10.“

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

2. Dopĺňajú sa nové prílohy IV, V a VI, ktorých text je stano
vený v prílohe I k tomuto nariadeniu.
Článok 1
Nariadenie (ES) č. 297/2003 sa mení a dopĺňa takto:

Článok 2
Nariadenie (ES) č. 2092/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1. Vkladá sa tento článok 9a:
1. Článok 6 sa nahrádza takto:
„Článok 9a
1.
Odchylne od článku 11 ods. 1 druhého pododseku
nariadenia (ES) č. 1301/2006 členské štáty oznámia Komisii:

a) najneskôr do 31. augusta nasledujúceho po skončení
obdobia každej dovoznej colnej kvóty množstvá
výrobkov vrátane nulových položiek, pre ktoré boli
v predošlom období dovoznej colnej kvóty vydané
dovozné licencie;

„Článok 6
Ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 (*), kapi
toly III nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 (**)
a nariadenia Komisie (ES) č. 382/2008 (***) sa uplatňujú,
pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak.
___________
(*) Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.
(**) Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.
(***) Ú. v. EÚ L 115, 29.4.2008, s. 10.“

2. Vkladá sa tento článok 7a:
b) najneskôr do 31. októbra nasledujúceho po skončení
obdobia každej dovoznej colnej kvóty množstvá
výrobkov vrátane nulových položiek, ktoré neboli
v rámci dovozných licencií využité alebo boli využité
len čiastočne a ktoré zodpovedajú rozdielu medzi množ
stvami uvedenými na zadnej strane dovozných licencií
a množstvami, pre ktoré boli vydané.

1.
Odchylne od článku 11 ods. 1 druhého pododseku
nariadenia (ES) č. 1301/2006 členské štáty oznámia Komisii:

2.
Najneskôr do 31. októbra nasledujúceho po skončení
obdobia každej dovoznej colnej kvóty členské štáty oznámia
Komisii množstvá výrobkov, ktoré boli skutočne prepustené
do voľného obehu počas obdobia predošlej dovoznej colnej
kvóty.

a) najneskôr do 28. februára nasledujúceho po skončení
obdobia každej dovoznej colnej kvóty množstvá
výrobkov vrátane nulových položiek, pre ktoré boli
v predošlom období dovoznej colnej kvóty vydané
dovozné licencie;

„Článok 7a
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b) najneskôr do 30. apríla nasledujúceho po skončení
obdobia každej dovoznej colnej kvóty množstvá
výrobkov vrátane nulových položiek, ktoré neboli
v rámci dovozných licencií využité alebo boli využité
len čiastočne a ktoré zodpovedajú rozdielu medzi množ
stvami uvedenými na zadnej strane dovozných licencií
a množstvami, pre ktoré boli vydané.

2.
Najneskôr do 30. apríla nasledujúceho po skončení
obdobia každej dovoznej colnej kvóty členské štáty oznámia
Komisii množstvá výrobkov, ktoré boli skutočne prepustené
do voľného obehu počas obdobia predošlej dovoznej colnej
kvóty.

Vzhľadom na to, že obdobie dovoznej colnej kvóty sa začne
1. januára 2009, však členské štáty zašlú Komisii podrobné
informácie o množstvách výrobkov prepustených do
voľného obehu k 1. januáru 2009 v súlade s článkom 4
nariadenia (ES) č. 1301/2006.
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2.
Najneskôr do 30. apríla nasledujúceho po skončení
obdobia každej dovoznej colnej kvóty členské štáty oznámia
Komisii množstvá výrobkov, ktoré boli skutočne prepustené
do voľného obehu počas obdobia predošlej dovoznej colnej
kvóty.

Vzhľadom na to, že obdobie dovoznej colnej kvóty sa začne
1. januára 2009, však členské štáty zašlú Komisii podrobné
informácie o množstvách výrobkov prepustených do voľného
obehu k 1. januáru 2009 v súlade s článkom 4 nariadenia (ES)
č. 1301/2006.

3.
Pre oznámenia uvedené v odseku 1 a prvom pododseku
odseku 2 tohto článku platí, že množstvá budú vyjadrené
počtom kusov a na kategóriu výrobku podľa prílohy V k naria
deniu Komisie (ES) č. 382/2008 (*).
___________
(*) Ú. v. EÚ L 115, 29.4.2008, s. 10.“

Článok 4
3.
Oznámenia uvedené v odseku 1 a prvom pododseku
odseku 2 tohto článku sa vykonajú podľa príloh IV, V a VI
k tomuto nariadeniu a budú sa používať kategórie výrobkov
uvedené v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 382/2008.“

Do nariadenia (ES) č. 529/2007 sa vkladá tento článok 8a:

„Článok 8a
3. Dopĺňajú sa nové prílohy IV, V a VI, ktorých znenie je
stanovené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

1.
Odchylne od článku 11 ods. 1 druhého pododseku naria
denia (ES) č. 1301/2006 členské štáty oznámia Komisii:

a) najneskôr v desiaty deň každého mesiaca množstvá
výrobkov vrátane nulových položiek, pre ktoré boli
v predchádzajúcom mesiaci vydané dovozné licencie;

Do nariadenia (ES) č. 2172/2005 sa vkladá tento článok 8a:

„Článok 8a
1.
Odchylne od článku 11 ods. 1 druhého pododseku naria
denia (ES) č. 1301/2006 členské štáty oznámia Komisii:

a) najneskôr do 28. februára nasledujúceho po skončení
obdobia každej dovoznej colnej kvóty množstvá výrobkov
vrátane nulových položiek, pre ktoré boli v predošlom
období dovoznej colnej kvóty vydané dovozné licencie;

b) najneskôr do 30. apríla nasledujúceho po skončení obdobia
každej dovoznej colnej kvóty množstvá výrobkov vrátane
nulových položiek, ktoré neboli v rámci dovozných licencií
využité alebo boli využité len čiastočne a ktoré zodpovedajú
rozdielu medzi množstvami uvedenými na zadnej strane
dovozných licencií a množstvami, pre ktoré boli vydané.

b) najneskôr do 31. októbra 2008 množstvá výrobkov vrátane
nulových položiek, ktoré neboli v rámci dovozných licencií
využité alebo boli využité len čiastočne a ktoré zodpovedajú
rozdielu medzi množstvami uvedenými na zadnej strane
dovozných licencií a množstvami, pre ktoré boli vydané.

2.
Najneskôr do 31. októbra 2008 oznámia členské štáty
Komisii množstvá výrobkov, ktoré boli skutočne prepustené
do voľného obehu počas obdobia predošlej dovoznej colnej
kvóty.

3.
Pre oznámenia uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku
platí, že množstvá budú vyjadrené hmotnosťou výrobku
v kilogramoch a na kategóriu výrobku podľa prílohy V k naria
deniu Komisie (ES) č. 382/2008 (*).
___________
(*) Ú. v. EÚ L 115, 29.4.2008, s. 10.“
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Článok 5
Do nariadenia (ES) č. 545/2007 sa vkladá tento článok 11a:

31.7.2008

licencií využité alebo boli využité len čiastočne a ktoré
zodpovedajú rozdielu medzi množstvami uvedenými na
zadnej strane dovozných licencií a množstvami, pre ktoré
boli vydané.

„Článok 11a
1.
Odchylne od článku 11 ods. 1 druhého pododseku naria
denia (ES) č. 1301/2006 členské štáty oznámia Komisii:

a) najneskôr v desiaty deň každého mesiaca množstvá
výrobkov vrátane nulových položiek, pre ktoré boli
v predchádzajúcom mesiaci vydané dovozné licencie;

b) najneskôr do 31. októbra 2008 množstvá výrobkov vrátane
nulových položiek, ktoré neboli v rámci dovozných licencií
využité alebo boli využité len čiastočne a ktoré zodpovedajú
rozdielu medzi množstvami uvedenými na zadnej strane
dovozných licencií a množstvami, pre ktoré boli vydané.

2.
Najneskôr do 31. októbra 2008 oznámia členské štáty
Komisii množstvá výrobkov, ktoré boli skutočne prepustené
do voľného obehu počas obdobia predošlej dovoznej colnej
kvóty.

3.
Pre oznámenia uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku
platí, že množstvá budú vyjadrené hmotnosťou výrobku
v kilogramoch, na číslo objednávky a na kategóriu výrobku
podľa prílohy V k nariadeniu Komisie (ES) č. 382/2008 (*).
___________
(*) Ú. v. EÚ L 115, 29.4.2008, s. 10.“

Článok 6
Do nariadenia (ES) č. 558/2007 sa vkladá tento článok 9a:

2.
Najneskôr do 31. októbra nasledujúceho po skončení
obdobia každej dovoznej colnej kvóty členské štáty oznámia
Komisii množstvá výrobkov, ktoré boli skutočne prepustené
do voľného obehu počas obdobia predošlej dovoznej colnej
kvóty.

Vzhľadom na to, že obdobie dovoznej colnej kvóty sa začne
1. júla 2009, však členské štáty zašlú Komisii podrobné infor
mácie o množstvách výrobkov prepustených do voľného obehu
k 1. júlu 2009 v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č.
1301/2006.

3.
Pre oznámenia uvedené v odseku 1 a prvom pododseku
odseku 2 tohto článku platí, že množstvá budú vyjadrené
počtom kusov a na kategóriu výrobku podľa prílohy V k naria
deniu Komisie (ES) č. 382/2008 (*).
___________
(*) Ú. v. EÚ L 115, 29.4.2008, s. 10.“

Článok 7
Do nariadenia (ES) č. 659/2007 sa vkladá tento článok 10a:

„Článok 10a
1.
Odchylne od článku 11 ods. 1 druhého pododseku naria
denia (ES) č. 1301/2006 členské štáty oznámia Komisii:

„Článok 9a
1.
Odchylne od článku 11 ods. 1 druhého pododseku naria
denia (ES) č. 1301/2006 členské štáty oznámia Komisii:

a) najneskôr do 31. augusta nasledujúceho po skončení
obdobia každej dovoznej colnej kvóty množstvá výrobkov
vrátane nulových položiek, pre ktoré boli v predošlom
období dovoznej colnej kvóty vydané dovozné licencie;

b) najneskôr do 31. októbra nasledujúceho po skončení
obdobia každej dovoznej colnej kvóty množstvá výrobkov
vrátane nulových položiek, ktoré neboli v rámci dovozných

a) najneskôr do 31. augusta nasledujúceho po skončení
obdobia každej dovoznej colnej kvóty množstvá výrobkov
vrátane nulových položiek, pre ktoré boli v predošlom
období dovoznej colnej kvóty vydané dovozné licencie.

b) najneskôr do 31. októbra nasledujúceho po skončení
obdobia každej dovoznej colnej kvóty množstvá výrobkov
vrátane nulových položiek, ktoré neboli v rámci dovozných
licencií využité alebo boli využité len čiastočne a ktoré
zodpovedajú rozdielu medzi množstvami uvedenými na
zadnej strane dovozných licencií a množstvami, pre ktoré
boli vydané.
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2.
Najneskôr do 31. októbra nasledujúceho po skončení
obdobia každej dovoznej colnej kvóty členské štáty oznámia
Komisii množstvá výrobkov, ktoré boli skutočne prepustené
do voľného obehu počas obdobia predošlej dovoznej colnej
kvóty.

Vzhľadom na to, že obdobie dovoznej colnej kvóty sa začne
1. júla 2009, však členské štáty zašlú Komisii podrobné infor
mácie o množstvách výrobkov prepustených do voľného obehu
k 1. júlu 2009 v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č.
1301/2006.
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3.
Pre oznámenia uvedené v odseku 1 a prvom pododseku
odseku 2 tohto článku platí, že množstvá budú vyjadrené
počtom kusov a na kategóriu výrobku podľa prílohy V k naria
deniu Komisie (ES) č. 382/2008 (*).
___________
(*) Ú. v. EÚ L 115, 29.4.2008, s. 10.“
Článok 8
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Bruseli 30. júla 2008
Za Komisiu
Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie
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PRÍLOHA I
„PRÍLOHA IV
Oznámenie o (vydaných) dovozných licenciách – nariadenie (ES) č. 297/2003
Členský štát: ............................................................................................................................................................................................................
Uplatňovanie článku 9a nariadenia (ES) č. 297/2003
Množstvá výrobkov, pre ktoré boli vydané dovozné licencie
od: .......................................................................................................... do: .........................................................................................................
Číslo objednávky

Kategória alebo kategórie (1) výrobku

Množstvo
(hmotnosť výrobku v kilogramoch)

09.4181
(1) Kategória alebo kategórie výrobku podľa prílohy V k nariadeniu (ES) č. 382/2008.

PRÍLOHA V
Oznámenie o dovozných licenciách (nepoužité množstvá) – nariadenie (ES) č. 297/2003
Členský štát: ............................................................................................................................................................................................................
Uplatňovanie článku 9a nariadenia (ES) č. 297/2003
Množstvá výrobkov, pre ktoré neboli použité dovozné licencie
od: .......................................................................................................... do: .........................................................................................................
Číslo objednávky

Kategória alebo kategórie (1) výrobku

Nepoužité množstvo
(hmotnosť výrobku v kilogramoch)

09.4181
(1) Kategória alebo kategórie výrobku podľa prílohy V k nariadeniu (ES) č. 382/2008.

PRÍLOHA VI
Oznámenie o množstvách výrobkov prepustených do voľného obehu – nariadenie (ES) č. 297/2003
Členský štát: ............................................................................................................................................................................................................
Uplatňovanie článku 9a nariadenia (ES) č. 297/2003
Množstvá výrobkov prepustených do voľného obehu:
od: ......................................................................... do: ......................................................................... (obdobie dovoznej colnej kvóty).
Číslo objednávky

Kategória alebo kategórie (1) výrobku

09.4181
(1) Kategória alebo kategórie výrobku podľa prílohy V k nariadeniu (ES) č. 382/2008.“

Množstvo prepustené do voľného obehu
(hmotnosť výrobku v kilogramoch)

31.7.2008
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PRÍLOHA II
„PRÍLOHA IV
Oznámenie o (vydaných) dovozných licenciách – nariadenie (ES) č. 2092/2004
Členský štát: ............................................................................................................................................................................................................
Uplatňovanie článku 7a nariadenia (ES) č. 2092/2004
Množstvá výrobkov, pre ktoré boli vydané dovozné licencie
od: .......................................................................................................... do: .........................................................................................................
Číslo objednávky

Kategória alebo kategórie (1) výrobku

Množstvo
(hmotnosť výrobku v kilogramoch)

09.4202
(1) Kategória alebo kategórie výrobku podľa prílohy V k nariadeniu (ES) č. 382/2008.

PRÍLOHA V
Oznámenie o dovozných licenciách (nepoužité množstvá) – nariadenie (ES) č. 2092/2004
Členský štát: ............................................................................................................................................................................................................
Uplatňovanie článku 7a nariadenia (ES) č. 2092/2004
Množstvá výrobkov, pre ktoré neboli použité dovozné licencie
od: .......................................................................................................... do: .........................................................................................................
Číslo objednávky

Kategória alebo kategórie (1) výrobku

Nepoužité množstvo
(hmotnosť výrobku v kilogramoch)

09.4202
(1) Kategória alebo kategórie výrobku podľa prílohy V k nariadeniu (ES) č. 382/2008.

PRÍLOHA VI
Oznámenie o množstvách výrobkov prepustených do voľného obehu – nariadenie (ES) č. 2092/2004
Členský štát: ............................................................................................................................................................................................................
Uplatňovanie článku 7a nariadenia (ES) č. 2092/2004
Množstvá výrobkov prepustených do voľného obehu:
od: ......................................................................... do: ......................................................................... (obdobie dovoznej colnej kvóty).
Číslo objednávky

Kategória alebo kategórie (1) výrobku

09.4202
(1) Kategória alebo kategórie výrobku podľa prílohy V k nariadeniu (ES) č. 382/2008.“

Množstvo prepustené do voľného obehu
(hmotnosť výrobku v kilogramoch)
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NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 750/2008
z 30. júla 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 414/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá
uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o udeľovanie pomoci Spoločenstva na
súkromné skladovanie niektorých druhov syra počas skladovacieho obdobia 2008/2009
k nariadeniu (ES) č. 414/2008 zahŕňať niektoré
z rumunských dlhozrejúcich syrov, ktorých situáciu na
trhu môže podporiť súkromné skladovanie, pre množ
stvo, ktoré môže stabilizovať trh so syrom.

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľno
hospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité
poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej
organizácii trhov) (1), a najmä jeho článok 43 v spojení
s článkom 4,
keďže:
(1)

(2)

V prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 414/2008 (2) sa
uvádza zoznam druhov syra oprávnených na pomoc na
súkromné skladovanie počas skladovacieho obdobia
2008/2009.
Rumunské orgány požiadali o účasť na schéme štátnej
pomoci na súkromné skladovanie niektorých druhov
syra počas skladovacieho obdobia 2008/2009.

(4)

Nariadenie (ES) č. 414/2008 by sa preto malo zodpove
dajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so
stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu
poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Príloha k nariadeniu (EHS) č. 414/2008 sa nahrádza textom
prílohy k tomuto nariadeniu.
Článok 2

(3)

Na základe rumunskej žiadosti a na základe súčasnej
situácie na trhu pre dlhozrejúce syry by mala príloha

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Bruseli 30. júla 2008
Za Komisiu
Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie

(1) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené
a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 510/2008 (Ú. v. EÚ L 149,
7.6.2008, s. 61).
(2) Ú. v. EÚ L 125, 9.5.2008, s. 17.

31.7.2008
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PRÍLOHA
„PRÍLOHA

Množstvá opráv
nené na pomoc

Minimálny vek
syra

16 000 t

10 dní

od 1. júna do
30. septembra 2008

od 1. októbra 2008 do
31. marca 2009

1 000 t

10 dní

od 1. júna do
30. septembra 2008

od 1. októbra 2008 do
31. marca 2009

900 t

10 dní

od 1. júna do
30. septembra 2008

od 1. októbra 2008 do
31. marca 2009

1 700 t

10 dní

od 1. júna do
30. septembra 2008

od 1. októbra 2008 do
31. marca 2009

1 700 t

10 dní

od 1. júna do
30. septembra 2008

od 1. októbra 2008 do
31. marca 2009

1 700 t

10 dní

od 1. júna do
30. septembra 2008

od 1. októbra 2008 do
31. marca 2009

3 000 t

10 dní

od 1. júna do
30. septembra 2008

od 1. októbra 2008 do
31. marca 2009

200 t

10 dní

od 1. júna do
30. septembra 2008

od 1. októbra 2008 do
31. marca 2009

700 t

10 dní

od 1. júna do
30. septembra 2008

od 1. októbra 2008 do
31. marca 2009

500 t

10 dní

od 1. júna do
30. septembra 2008

od 1. októbra 2008 do
31. marca 2009

300 t

10 dní

od 1. júna do
30. septembra 2008

od 1. októbra 2008 do
31. marca 2009

Pecorino Romano

19 000 t

90 dní
a vyrobené po
1. októbri
2007

od 1. júna do
31. decembra 2008

do 31. marca 2009

Kefalotyri a Kasseri vyrobené z ovčieho mlieka, kozieho
mlieka alebo zmiešaním týchto dvoch druhov mlieka

2 500 t

90 dní
a vyrobené po
30. novembri
2007

od 1. júna do
30. novembra 2008

do 31. marca 2009

500 t

10 dní

od 1. augusta do
30. septembra 2008

od 1. októbra 2008 do
31. marca 2009“

Kategórie syrov

Francúzske dlhozrejúce syry:
— chránené označenie pôvodu syrov typu Beaufort alebo
Comté

Obdobie uskladnenia

Obdobie vyskladnenia

— ‚červená etiketa‘ pri syroch typu Emmental grand cru
— trieda A alebo B pri všetkých typoch Emmental alebo
Gruyère
Nemecké dlhozrejúce syry:
‚Markenkäse‘ alebo ‚Klasse fein‘ Emmentaler/Bergkäse
Írske dlhozrejúce syry:
Irish long-keeping cheese
Emmental, special grade
Rakúske dlhozrejúce syry:
1. Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse
Fínske dlhozrejúce syry:
‚I luokka‘
Švédske dlhozrejúce syry:
‚Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé‘
Poľské dlhozrejúce syry:
‚Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser Corregio/Bursztyn/
Wielkopolskie‘
Slovinské dlhozrejúce syry:
‚Ementalec/Zbrinc‘
Litovské dlhozrejúce syry:
‚Goja/Džiugas‘
Lotyšské dlhozrejúce syry:
‚Rigamond, Ementāles tipa un Ekstra klases siers‘
Maďarské dlhozrejúce syry
‚Hajdú‘

Rumunské dlhozrejúce syry:
Cașcaval Dobrogea, Cașcaval Rucăr, Cașcaval Dalia, Brânza
Trapist, Brânza Cedar a Emmental

L 202/46
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NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 751/2008
z 30. júla 2008,
ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky tmavej vo vodách Nórska južne od 62° severnej šírky
plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať úlovky z tejto zásoby, ako aj
jej ponechávanie na palube, prekládku a vykládku,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002
z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní
zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky
v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,
so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93
z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém
spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21
ods. 3,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Vyčerpanie kvóty
Rybolovná kvóta pridelená na rok 2008 členskému štátu uvede
nému v prílohe k tomuto nariadeniu na zásoby uvedenej v tejto
prílohe sa považuje za vyčerpanú od dátumu uvedeného v danej
prílohe.

keďže:
(1)

(2)

Článok 2
V nariadení Rady (ES) č. 40/2008 zo 16. januára 2008,
ktorým sa na rok 2008 stanovujú rybolovné možnosti
a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb
a zoskupenia populácií rýb uplatniteľné vo vodách
Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách,
v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie výlovu (3), sa usta
novujú kvóty na rok 2008.
Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom
zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavi
dlami plaviacimi pod vlajkou členského štátu uvedeného
v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými
v tomto členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na
rok 2008.

Zákazy
Úlovky zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu
plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného
v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto člen
skom štáte sa zakazuje od dátumu uvedeného v danej prílohe.
Po tomto dátume sa týmto plavidlám zakazuje uvedený úlovok
z tejto zásoby ponechávať na palube, prekladať alebo vykladať.
Článok 3
Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení
v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Bruseli 30. júla 2008
Za Komisiu
Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo
a morské záležitosti

(1) Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59. Nariadenie naposledy zmenené
a doplnené nariadením (ES) č. 865/2007 (Ú. v. EÚ L 192,
24.7.2007, s. 1).
(2) Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené
nariadením (ES) č. 1098/2007 (Ú. v. EÚ L 248, 22.9.2007, s. 1).
(3) Ú. v. EÚ L 19, 23.1.2008, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené
a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 697/2008 (Ú. v. EÚ
L 195, 24.7.2008, s. 9).
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Číslo

22/T&Q

Členský štát

SWE

Zásoba

POK/04-N.

Druh

Treska tmavá (Pollachius virens)

Oblasť

Nórske vody južne od 62° s. š.

Dátum

19.6.2008
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SMERNICE
SMERNICA KOMISIE 2008/82/ES
z 30. júla 2008,
ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/38/ES, pokiaľ ide o krmivá zamýšľané na podporu funkcie
obličiek pri chronickej obličkovej nedostatočnosti
(Text s významom pre EHP)
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na smernicu Rady 93/74/EHS z 13. septembra
1993 o krmivách určených na zvláštne nutričné účely (1),
a najmä na jej článok 6 písm. c),
keďže:
(1)

(2)

(3)

(4)

V smernici Komisie 2008/38/ES z 5. marca 2008, ktorou
sa stanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív urče
ných na zvláštne nutričné účely u zvierat (2), sa uvádza
ako zvláštny nutričný účel „podpora funkcie obličiek pri
chronickej obličkovej nedostatočnosti“.
Komisia v nariadení (ES) 163/2008 (3) povolila použitie
prípravku oktahydrátu uhličitanu lantanitého (Lantarenol)
ako kŕmnej doplnkovej látky pre mačky. Toto povolenie
bolo udelené na základe stanoviska Európskeho úradu
pre bezpečnosť potravín z 18. septembra 2007 (4).
V uvedenom stanovisku sa daný úrad domnieva, že dopl
nenie stravy týmto prípravkom má za následok zníženie
vylučovania fosforu močom a zvýšenie jeho vylučovania
výkalmi, spojené so znížením zdanlivej stráviteľnosti
fosforu. Úrad skonštatoval, že uvedený prípravok môže
zredukovať absorpciu fosforu u dospelých mačiek.
V riadku „podpora funkcie obličiek pri chronickej oblič
kovej nedostatočnosti“ smernice 2008/38/ES sa už
uvádza krmivo s nízkym obsahom fosforu. Rovnaký
pozitívny účinok sa môže dosiahnuť, ak je zredukovaná
absorpcia fosforu, ktorý sa nachádza v krmive. Oktahy
drát uhličitanu lantanitého by sa mal preto doplniť
do riadku „podpora funkcie obličiek pri chronickej oblič
kovej nedostatočnosti“ v zozname zamýšľaných použití
uvedenom v časti B prílohy I k smernici 2008/38/ES.
Smernica 2008/38/ES by sa preto mala zodpovedajúcim
spôsobom zmeniť a doplniť.

(1) Ú. v. ES L 237, 22.9.1993, s. 23. Smernica naposledy zmenená
a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122,
16.5.2003, s. 1).
(2) Ú. v. EÚ L 62, 6.3.2008, s. 9.
(3) Ú. v. EÚ L 50, 23.2.2008, s. 3.
(4) Vestník EFSA (2007) 542, s. 1–15.

(5)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so
stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec
a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1
Príloha I k smernici 2008/38/ES je zmenená a doplnená
v súlade s prílohou k tejto smernici.
Článok 2
Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne
ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou
najneskôr do 20. februára 2009. Bezodkladne oznámia Komisii
znenie uvedených ustanovení.
Členské štáty uvedú v daných ustanoveniach alebo pri ich
úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti
o takomto odkaze upravia členské štáty.
Článok 3
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Článok 4
Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 30. júla 2008
Za Komisiu
Androulla VASSILIOU

členka Komisie

Zredukovaná absorpcia
fosforu prostredníctvom
pridania oktahydrátu uhliči
tanu lantanitého

alebo

Nízky obsah fosforu
a obmedzený obsah biel
kovín vysokej kvality

Podstatné nutričné charakteristiky

Dospelé mačky

Psy a mačky

Druh alebo kategória
zvierat

— Obsah esenciálnych
mastných kyselín
(ak sú pridané)

— Oktahydrát uhličitanu
lantanitého

— Sodík

— Draslík

— Fosfor

— Vápnik

— Zdroj(-e) bielkovín

— Obsah esenciálnych
mastných kyselín
(ak sú pridané)

— Sodík

— Draslík

— Fosfor

— Vápnik

— Zdroj(-e) bielkovín

Deklarácie na označení

Pôvodne najviac 6
mesiacov (**)

Pôvodne najviac 6
mesiacov (**)

Odporúčané obdobie používania

V pokynoch na použitie uveďte: ‚Voda by mala byť
vždy dostupná.‘

Na obale, nádobe alebo štítku uveďte: ‚Pred použitím
alebo pred predĺžením obdobia používania sa odpo
rúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.‘

V pokynoch na použitie uveďte: ‚Voda by mala byť
vždy dostupná.‘

Na obale, nádobe alebo štítku uveďte: ‚Pred použitím
alebo pred predĺžením obdobia používania sa odpo
rúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.‘

Ostatné ustanovenia

SK

(*) Ak je to vhodné, výrobca môže odporučiť použitie pri dočasnej obličkovej nedostatočnosti.
(**) Ak je krmivo odporučené na dočasnú obličkovú nedostatočnosť, odporúčané obdobie používania je od dvoch do štyroch týždňov.“

„podpora funkcie obličiek pri
chronickej obličkovej nedosta
točnosti (*)

Zvláštny nutričný účel

V časti B prílohy I k smernici 2008/38/ES sa riadok zvláštny nutričný účel „podpora funkcie obličiek pri chronickej obličkovej nedostatočnosti“ nahrádza takto:

PRÍLOHA

31.7.2008
Úradný vestník Európskej únie
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II
(Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné)

ROZHODNUTIA

RADA
ROZHODNUTIE ASOCIAČNEJ RADY ES – TURECKO č. 1/2007
z 25. júna 2007,
ktorým sa menia a dopĺňajú obchodné koncesie pre spracované poľnohospodárske výrobky, na
ktoré sa vzťahuje rozhodnutie Asociačnej rady ES – Turecko č. 1/95 o implementácii záverečnej
etapy colnej únie a rozhodnutie Asociačnej rady ES – Turecko č. 1/97 o opatreniach uplatniteľných
na určité spracované poľnohospodárske výrobky, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1/97
(2008/625/ES)
ASOCIAČNÁ RADA,

(4)

Pre dovoz prevyšujúci tieto kvóty by mali naďalej platiť
súčasné obchodné ustanovenia stanovené v rozhodnutí
Asociačnej rady ES – Turecko č. 1/95,

so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskym hospo
dárskym spoločenstvom a Tureckom (1), a najmä na jej článok
22 ods. 3,
ROZHODLA TAKTO:

Keďže:
Článok 1
(1)

V oddiele V kapitoly I rozhodnutia Asociačnej rady
ES – Turecko č. 1/95 z 22. decembra 1995
o implementácii záverečnej etapy colnej únie (2) sa stano
vujú obchodné opatrenia pre spracované poľnohospo
dárske výrobky.

(2)

V rozhodnutí Asociačnej rady ES – Turecko č. 1/97
z 29. apríla 1997 o opatreniach uplatniteľných na určité
spracované poľnohospodárske výrobky (3) sa stanovujú
ročné kvóty pre určité tovary.

(3)

V poslednom čase boli dohodnuté nové výhodnejšie
podmienky obchodovania s cieľom prehĺbiť a rozšíriť
colnú úniu a zlepšiť hospodársku konvergenciu
v dôsledku rozšírenia Spoločenstva 1. mája 2004. Tieto
výhodnejšie podmienky zahŕňajú koncesie v podobe
colných kvót oslobodených od cla, najmä pre tovary,
na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie č. 1/97. Uvedené
rozhodnutie by sa preto malo zrušiť.

(1) Ú. v. ES 217, 29.12.1964, s. 3687/64.
(2) Ú. v. ES L 35, 13.2.1996, s. 1.
(3) Ú. v. ES L 126, 17.5.1997, s. 26.

Colné kvóty uvedené v prílohe I a prílohe II sú otvorené od
1. januára 2007 a od 1. januára do 31. decembra počas nasle
dujúcich rokov za podmienok v týchto prílohách.

Článok 2
Oddiel V kapitoly I rozhodnutia Asociačnej rady ES – Turecko
č. 1/95 sa naďalej uplatňuje na dovoz prevyšujúci colné kvóty
oslobodené od cla, uvedené v prílohe I a v prílohe II.

Článok 3
Rozhodnutie Asociačnej rady ES – Turecko č. 1/97 sa zrušuje.

Článok 4
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po jeho prijatí.

31.7.2008
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Uplatňuje sa od 1. januára 2007.
V Bruseli 25. júna 2007
Za Asociačnú radu
predseda
A. GÜL
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PRÍLOHA I
Colné kvóty oslobodené od cla, uplatniteľné na dovoz spracovaných poľnohospodárskych výrobkov z Turecka
do EÚ

Číselný znak KN

Opis výrobku

Ročná colná kvóta
oslobodená od cla
(v tonách čistej
hmotnosti)

(1)

(2)

(3)

1704

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády) neobsahujúce kakao:

1704 10

–

Žuvacia guma, tiež obalená cukrom:

––

S obsahom menej ako 60 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru
vyjadreného v sacharóze):

1704 10 11

–––

Žuvacia guma v tvare pásika

1704 10 19

–––

Ostatné

5 000

––

S obsahom 60 % alebo viac hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru
vyjadreného v sacharóze):

1704 10 91

–––

Žuvacia guma v tvare pásika

1704 10 99

–––

Ostatné

1704 90

–

1704 90 30

––

Biela čokoláda

––

Ostatné:

Ostatné:

1704 90 51

–––

Cestá, vrátane marcipánu, v bezprostrednom balení s netto obsahom 1 kg
alebo viac

1704 90 55

–––

Zdravotné pastilky a bonbóny proti kašľu

1704 90 61

–––

Cukrom potiahnuté výrobky

–––

Ostatné:

1704 90 65

––––

Želé a želatínové cukrovinky, vrátane ovocných pást vo forme cukroviniek

1704 90 71

––––

Tvrdé bonbóny, tiež plnené

1704 90 75

––––

Karamely a podobné bonbóny

––––

Ostatné:

1704 90 81

–––––

Lisované tabletky

1704 90 99

–––––

Ostatné

1806

Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao:

1806 10

–

1806 10 20

––

1806 20

–

10 000 (1)

Kakaový prášok obsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá:
Obsahujúce 5 % alebo viac, ale menej ako 65 % hmotnosti sacharózy (vrátane
invertného cukru vyjadreného ako sacharóza) alebo izoglukózy vyjadrenej tiež
ako sacharóza
Ostatné prípravky v blokoch, doskách alebo tyčinkách vážiace viac ako 2 kg
alebo v roztoku, paste, v prášku, granulované alebo v ostatných tvaroch
v nádobách, alebo v bezprostrednom obale, s hmotnosťou obsahu presahujúcou
2 kg:

5 000 (2)
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(1)

(2)

1806 20 10

––

Obsahujúce 31 % alebo viac hmotnosti kakaového masla alebo obsahujúce
31 % alebo viac hmotnosti kombinácie kakaového masla a mliečneho tuku

1806 20 30

––

Obsahujúce 25 % alebo viac, ale menej ako 31 % hmotnosti kakaového masla
a mliečneho tuku

––

Ostatné:

1806 20 50

–––

Obsahujúce 18 % alebo viac hmotnosti kakaového masla

1806 20 70

–––

Prípravky nazývané „čokoládové mliečne drobky“ (chocolate milk crumb)

1806 20 80

–––

Čokoládové polevy

1806 20 95

–––

Ostatné

–

(3)

Ostatné, v blokoch, v tabuľkách alebo v tyčinkách:

1806 31 00

––

Plnené

1806 32

––

Neplnené

1806 32 10

–––

S pridaným obilím, ovocím alebo orechmi

1806 32 90

–––

Ostatné

1806 90

–

Ostatné:

––

Čokoláda a čokoládové výrobky:

–––

Čokolády (vrátane praliniek), tiež plnené:

1806 90 11

––––

Obsahujúce alkohol

1806 90 19

––––

Ostatné:

–––

Ostatné

1806 90 31

––––

Plnené

1806 90 39

––––

Neplnené

1806 90 50

––

Cukrovinky a ich náhradky vyrobené z náhradiek cukru, obsahujúce kakao

1806 90 60

––

Nátierky obsahujúce kakao

1806 90 70

––

Prípravky na výrobu nápojov obsahujúce kakao

1806 90 90

––

Ostatné

1901

Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky, krupice, krupičky, škrobu alebo
zo sladových výťažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 %
hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani neza
hrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404 neobsahujúce
kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom
základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

1901 20 00

–

1902

Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami) alebo inak
upravené, ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioli, canne
loni; kuskus, tiež pripravený:
–

L 202/53

900

Zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru položky 1905

Cestoviny nevarené, neplnené ani inak nepripravené:

20 000
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(1)

(2)

1902 11 00

––

Obsahujúce vajcia

1902 19

––

Ostatné:

1902 19 10

–––

Neobsahujúce múku z mäkkej pšenice

1902 19 90

–––

Ostatné

1902 20

–

(3)

Plnené cestoviny, tiež varené alebo inak pripravené:

––

Ostatné:

1902 20 91

–––

Varené

1902 20 99

–––

Ostatné

1902 30

–

1902 30 10

––

Sušené

1902 30 90

––

Ostatné

1902 40

–

1902 40 10

––

Nepripravený

1902 40 90

––

Ostatné

1904

Pripravené potraviny, získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných
produktov (napr. pražené kukuričné vločky); obilné vločky (iné než kukuričné
zrná), v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem
múky, krupice a krupičky), predvarené alebo inak pripravené, inde:

1904 10

–

1904 10 10

––

Z kukurice

1904 10 30

––

Z ryže

1904 10 90

––

Ostatné

1904 20

–

1904 20 10

––

Prípravky typu „müsli“ na základe nepražených obilných vločiek

––

Ostatné:

Ostatné cestoviny:

Kuskus:

Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilnín alebo obilných
produktov:

500

Pripravené potraviny získané z nepražených obilných vločiek alebo zo zmesi
nepražených obilných vločiek a pražených obilných vločiek a napučaných
obilnín:

1904 20 91

–––

Získané z kukurice

1904 20 95

–––

Získané z ryže

1904 20 99

–––

Ostatné

1904 30 00

–

Pšenica bulgur (napučaná a tepelne predpripravená pšenica)

1904 90

–

Ostatné:

1904 90 10

––

Ryža

1904 90 80

––

Ostatné

1905

Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce
kakao; hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátky na
pečenie, ryžové cesto a podobné výrobky:
–

31.7.2008

Sladké sušienky; wafle a oblátky:

100

10 000

2 500

10 000
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SK

Úradný vestník Európskej únie

(1)

1905 31

(2)
––

Celkom alebo čiastočne poliate čokoládou alebo inými prípravkami obsahu
júcimi kakao:

1905 31 11

––––

V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 85 g

1905 31 19

––––

Ostatné

–––

Ostatné:

––––

Obsahujúce 8 % alebo viac hmotnosti mliečnych tukov

––––

Ostatné:

1905 31 91

–––––

Dvojité sušienky

1905 31 99

–––––

Ostatné

1905 32

––

1905 32 05

–––

S obsahom vody presahujúcim 10 % hmotnosti

–––

Ostatné

Wafle a oblátky:

––––

Celkom alebo čiastočne poliate čokoládou alebo inými prípravkami obsahu
júcimi kakao:

1905 32 11

–––––

V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 85 g

1905 32 19

–––––

Ostatné

––––

3 000

Ostatné:

1905 32 91

–––––

Solené, plnené alebo neplnené

1905 32 99

–––––

Ostatné

1905 40

–

1905 40 10

––

Sucháre

1905 40 90

––

Ostatné

1905 90

–

1905 90 10

––

Macesy

1905 90 20

––

Hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátky na pečenie,
ryžové „papierové“ cesto a podobné výrobky

––

Ostatné:

Sucháre, opekaný chlieb a podobné opekané výrobky:
120

Ostatné

1905 90 30

–––

Chlieb neobsahujúci med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahujúci v hmotnosti
v suchom stave nie viac ako 5 % cukrov a nie viac ako 5 % tuku

1905 90 45

–––

Sušienky

1905 90 55

–––

Výrobky extrudované alebo expandované, ochutené alebo solené

–––

Ostatné:

1905 90 60

(3)

Sladké sušienky:

–––

1905 31 30

L 202/55

––––

S pridanými sladiacimi látkami

10 000
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(1)

(2)

2105 00

Zmrzlina a podobné výrobky, tiež s obsahom kakaa:

2105 00 10

–

Neobsahujúce mliečne tuky alebo obsahujúce menej ako 3 % hmotnosti takýchto
tukov

–

S hmotnostným obsahom mliečnych tukov:

2105 00 91

––

3 % alebo viac, ale menej ako 7 %

2105 00 99

––

7 % hmotnosti alebo väčším

2106

Potravinárske prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

2106 10

–

2106 10 80

––

2106 90

–

2106 90 98

–––

31.7.2008

(3)

3 000 (3)

Bielkovinové koncentráty a bielkovinové texturované látky:
Ostatné

4 000

Ostatné:
Ostatné

(1) Výrobky, ktoré sú vyňaté z kvóty oslobodenej od cla: 1704 90 99 9080, ale vrátane halvy a lokoumu.
(2) Výrobky, ktoré sú vyňaté z kvóty oslobodenej od cla: 1806 20 80 9080, 1806 20 95 9080, 1806 90 90 1980, 1806 90 90 9980.
(3) Uplatňovanie sa odkladá dovtedy, kým nebudú vyriešené problémy týkajúce sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov s pôvodom
v Turecku do EÚ.
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PRÍLOHA II
Colné kvóty oslobodené od cla, uplatniteľné na dovoz spracovaných poľnohospodárskych výrobkov z EÚ do
Turecka

Číselný znak KN

Opis výrobku

Ročná colná kvóta
oslobodená od cla
(v tonách čistej
hmotnosti)

(1)

(2)

(3)

1704

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády) neobsahujúce kakao:

1704 10

–

Žuvacia guma, tiež obalená cukrom:

––

S obsahom menej ako 60 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru
vyjadreného v sacharóze):

1704 10 11

–––

Žuvacia guma v tvare pásika

1704 10 19

–––

Ostatné

1 000

––

S obsahom 60 % alebo viac hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru
vyjadreného v sacharóze):

1704 10 91

–––

Žuvacia guma v tvare pásika

1704 10 99

–––

Ostatné

1704 90

–

1704 90 30

–––

Ostatné:

––

Biela čokoláda

Ostatné:

1704 90 51

–––

Cestá, vrátane marcipánu, v bezprostrednom balení s netto obsahom 1 kg
alebo viac

1704 90 55

–––

Zdravotné pastilky a bonbóny proti kašľu

1704 90 61

–––

Cukrom potiahnuté výrobky

–––

Ostatné:

1704 90 65

––––

Želé a želatínové cukrovinky, vrátane ovocných pást vo forme cukroviniek

1704 90 71

––––

Tvrdé bonbóny, tiež plnené

1704 90 75

––––

Karamely a podobné bonbóny

–––

Ostatné:

1704 90 81

–––––

Lisované tabletky

1704 90 99

–––––

Ostatné

1806

Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao:

1806 10

–

1806 10 20

––

1806 10 30

2 500

Kakaový prášok, obsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá:

––

Obsahujúce 5 % alebo viac, ale menej ako 65 % hmotnosti sacharózy (vrátane
invertného cukru vyjadreného ako sacharóza) alebo izoglukózy vyjadrenej tiež
ako sacharóza
Obsahujúce 65 % alebo viac, ale menej ako 80 % hmotnosti sacharózy (vrátane
invertného cukru vyjadreného ako sacharóza) alebo izoglukózy vyjadrenej tiež
ako sacharóza

7 000
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(1)

(2)

1806 10 90

––

1806 20

–

1806 20 10

––

Obsahujúce 31 % alebo viac hmotnosti kakaového masla alebo obsahujúce
31 % alebo viac hmotnosti kombinácie kakaového masla a mliečneho tuku

1806 20 30

––

Obsahujúce 25 % alebo viac, ale menej ako 31 % hmotnosti kakaového masla
a mliečneho tuku

––

Ostatné:

(3)

Obsahujúce 80 % alebo viac hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru
vyjadreného ako sacharóza) alebo izoglukózy vyjadrenej tiež ako sacharóza
Ostatné prípravky v blokoch, doskách alebo tyčinkách vážiace viac ako 2 kg
alebo v roztoku, paste, v prášku, granulované alebo v ostatných tvaroch
v nádobách, alebo v bezprostrednom obale, s hmotnosťou obsahu presahujúcou
2 kg:

1806 20 50

–––

Obsahujúce 18 % alebo viac hmotnosti kakaového masla

1806 20 70

–––

Prípravky nazývané „čokoládové mliečne drobky“ (chocolate milk crumb)

1806 20 80

–––

Čokoládové polevy

1806 20 95

–––

Ostatné

–

31.7.2008

Ostatné, v blokoch, v tabuľkách alebo v tyčinkách:

1806 31 00

––

Plnené

1806 32

––

Neplnené

1806 32 10

–––

S pridaným obilím, ovocím alebo orechmi

1806 32 90

–––

Ostatné

1806 90

–

Ostatné:

––

Čokoláda a čokoládové výrobky:

–––

Čokolády (vrátane praliniek), tiež plnené:

1806 90 11

––––

Obsahujúce alkohol

1806 90 19

––––

Ostatné

–––

Ostatné:

1806 90 31

––––

Plnené

1806 90 39

––––

Neplnené

1806 90 50

––

Cukrovinky a ich náhradky vyrobené z náhradiek cukru, obsahujúce kakao

1806 90 60

––

Nátierky obsahujúce kakao

1806 90 70

––

Prípravky na výrobu nápojov obsahujúce kakao

1806 90 90

––

Ostatné

1901

Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky, krupice, krupičky, škrobu alebo
zo sladových výťažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 %
hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani neza
hrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404 neobsahujúce
kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom
základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

1901 10 00

–

Prípravky na detskú výživu, v balení na predaj v malom

1901 20

–

Zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru položky 1905

500

300
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(1)

1901 90

(2)
–

L 202/59

(3)

Ostatné:

––

Sladový výťažok:

1901 90 11

–––

S obsahom suchého výťažku 90 % alebo viac hmotnosti

1901 90 19

–––

Ostatné

2 000
––

Ostatné:

1901 90 99

–––

1902

Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami) alebo inak
upravené, ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioli, canne
loni; kuskus, tiež pripravený:
–

Ostatné

Cestoviny nevarené, neplnené ani inak nepripravené:

1902 11

––

Obsahujúce vajcia

1902 19

––

Ostatné:

1902 19 10

–––

Neobsahujúce múku z mäkkej pšenice

1902 19 90

–––

Ostatné

1902 20

–

Plnené cestoviny, tiež varené alebo inak pripravené:

––

Ostatné:

1902 20 91

–––

Varené

1902 20 99

–––

Ostatné

1902 30

–

1902 30 10

––

Sušené

1902 30 90

––

Ostatné

1902 40

–

1902 40 10

––

Nepripravený

1902 40 90

––

Ostatné

1904

Pripravené potraviny, získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných
produktov (napr. pražené kukuričné vločky); obilné vločky (iné než kukuričné
zrná), v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem
múky, krupice a krupičky), predvarené alebo inak pripravené, inde:

1904 10

– Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilnín alebo obilných
produktov:

Ostatné cestoviny:

Kuskus:

1904 10 10

––

Z kukurice

1904 10 30

––

Z ryže

1904 10 90

––

Ostatné

1904 20

–

1904 20 10

––

Prípravky typu „müsli“ na základe nepražených obilných vločiek

––

Ostatné:

1904 20 91

20 000

5 000

Pripravené potraviny získané z nepražených obilných vločiek alebo zo zmesi
nepražených obilných vločiek a pražených obilných vločiek a napučaných
obilnín:

–––

Získané z kukurice

500
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(1)

(2)

1904 20 95

–––

Získané z ryže

1904 20 99

–––

Ostatné

1904 90

–

1904 90 10

––

Ryža

1904 90 80

––

Ostatné

1905

Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce
kakao; hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátky na
pečenie, ryžové cesto a podobné výrobky:
–

1905 31

(3)

Ostatné:
300

Sladké sušienky; wafle a oblátky:

––

Sladké sušienky:

–––

Celkom alebo čiastočne poliate čokoládou alebo inými prípravkami obsahu
júcimi kakao:

1905 31 11

––––

V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 85 g

1905 31 19

––––

Ostatné

–––

1905 31 30

31.7.2008

1 000

Ostatné:

––––

Obsahujúce 8 % alebo viac hmotnosti mliečnych tukov

––––

Ostatné:

1905 31 91

–––––

Dvojité sušienky

1905 31 99

–––––

Ostatné

1905 32

––

1905 32 05

–––

S obsahom vody presahujúcim 10 % hmotnosti

–––

Ostatné

Wafle a oblátky:

––––

Celkom alebo čiastočne poliate čokoládou alebo inými prípravkami obsahu
júcimi kakao:

1905 32 11

–––––

V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 85 g

1905 32 19

–––––

Ostatné

––––

600

Ostatné:

1905 32 91

–––––

Solené, plnené alebo neplnené

1905 32 99

–––––

Ostatné

1905 40

–

1905 40 10

––

Sucháre

1905 40 90

––

Ostatné

1905 90

–

1905 90 10

––

Sucháre, opekaný chlieb a podobné opekané výrobky:
200

Ostatné:
1 500
Macesy
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(1)

1905 90 20

(2)
––

Hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátky na pečenie,
ryžové „papierové“ cesto a podobné výrobky

––

Ostatné:

1905 90 30

–––

Chlieb neobsahujúci med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahujúci v hmotnosti
v suchom stave nie viac ako 5 % cukrov a nie viac ako 5 % tuku

1905 90 45

–––

Sušienky

1905 90 55

–––

Výrobky extrudované alebo expandované, ochutené alebo solené

–––

Ostatné:

1905 90 60

––––

S pridanými sladiacimi látkami

1905 90 90

––––

Ostatné

2105 00

Zmrzlina a podobné výrobky, tiež s obsahom kakaa:

2105 00 10

–

Neobsahujúce mliečne tuky alebo obsahujúce menej ako 3 % hmotnosti takýchto
tukov

–

S hmotnostným obsahom mliečnych tukov:

2105 00 91

––

3 % alebo viac, ale menej ako 7 %

2105 00 99

––

7 % hmotnosti alebo väčším

2106

Potravinárske prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

2106 10

–

2106 10 80

––

2106 90

–

2106 90 98

–––

L 202/61

(3)

3 000 (1)

Bielkovinové koncentráty a bielkovinové texturované látky:
Ostatné

4 000

Ostatné:
Ostatné

(1) Uplatňovanie sa odkladá dovtedy, kým nebudú vyriešené problémy týkajúce sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov s pôvodom
v Turecku do EÚ.

L 202/62
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KOMISIA
ROZHODNUTIE KOMISIE
z 30. apríla 2008
o štátnej pomoci C 40/06 (ex NN 96/05)
Schémy pomoci vo forme pôžičiek uplatňované Spojeným kráľovstvom
[oznámené pod číslom K(2008) 1612]
(Iba anglické znenie je autentické)
(Text s významom pre EHP)

(2008/626/ES)
ďalšie informácie listami z 10. decembra 2004, 6. apríla
2005, 8. septembra 2005 a 31. januára 2006.

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
a najmä na jej článok 88 ods. 2 prvý pododsek,

(2)

Komisia informovala Spojené kráľovstvo listom
z 13. septembra 2006 o rozhodnutí začať v súvislosti
s danou pomocou konanie ustanovené v článku 88 ods.
2 Zmluvy o ES. Spojené kráľovstvo predložilo svoje
pripomienky k pomoci listom zo 16. októbra 2006.
Na základe žiadostí Komisie z 31. januára 2007
a 5. februára 2008 poskytlo dodatočné informácie
listami zo 4. septembra 2007 a 27. februára 2008.

(3)

Rozhodnutie Komisie o začatí konania bolo uverejnené
v Úradnom vestníku Európskej únie 30. novembra 2006 (3).
Komisia vyzvala zainteresované strany, aby predložili
svoje pripomienky k pomoci. Komisia nedostala od zain
teresovaných strán žiadne pripomienky.

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore,
a najmä na jej článok 62 ods. 1 písm. a),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca
1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku
93 Zmluvy o ES (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 2 a 3,

po vyzvaní zainteresovaných strán, aby predložili pripomienky
v súlade s uvedenými ustanoveniami (2),

keďže:

II. PODROBNÝ OPIS
(4)

Rada Shetlandských ostrovov poskytla platby sektoru
rybného hospodárstva na základe rozsahu pôsobnosti
dvoch všeobecných opatrení pomoci nazvaných „pomoc
odvetviu lovu a spracovania rýb“ a „pomoc odvetviu
chovu rýb“, ktoré v skutočnosti pozostávajú z viacerých
odlišných typov schém pomoci. Medzi tieto schémy
patrila takzvaná schéma pomoci vo forme pôžičiek
(ďalej len „schéma“).

(5)

Pomoc sa poskytovala na chov lososa vo forme pôžičiek
poskytovaných chovateľom rýb prostredníctvom zdru
ženia chovateľov rýb a spracovateľom rýb formou pôži
čiek poskytovaných združením spracovateľov rýb.

I. POSTUP
(1)

Komisiu informoval občan Spojeného kráľovstva listom
z 15. júna 2004 o pomoci, ktorú udelila Rada Shetland
ských ostrovov, orgán verejnej moci Spojeného kráľov
stva na Shetlandských ostrovoch, sektoru rybného
hospodárstva, ktorá sa pravdepodobne týkala nezákonnej
štátnej pomoci. Komisia požiadala listami z 24. augusta
2004, 4. februára 2005, 11. mája 2005 a 16. decembra
2005 Spojené kráľovstvo, aby poskytlo informácie
o tejto pomoci. Spojené kráľovstvo poskytlo Komisii

(1) Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené
a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363,
20.12.2006, s. 1).
(2) Ú. v. EÚ C 292, 1.12.2006, s. 6.

(3) Ú. v. EÚ C 292, 1.12.2006, s. 6.
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Pomoc vo forme pôžičiek na chov lososa
(6)

Pomoc vo forme pôžičiek na chov lososa bola navrhnutá
v roku 2000 na účely poskytovania pôžičiek na prevádz
kový kapitál pre jednotlivé spoločnosti chovajúce lososa
od násadových rýb po lovnú veľkosť. Pôžičky poskytnuté
na základe schémy sa pohybujú od 87 000 GBP po
250 000 GBP. Tieto sumy predstavujú maximálne 75 %
nákladov na kúpu mladých lososov (smoltov). Celková
suma poskytnutých pôžičiek je 3 477 130 GBP.

(7)

Pôžičky sa poskytli spoločnostiam, ktoré mohli preukázať
životaschopnosť predložením prijateľného podnikateľ
ského plánu a finančných prognóz na obdobie aspoň
troch rokov. Pôžičky podliehali úrokom, ktorých sadzby
vo všeobecnosti zodpovedali základnej sadzbe uplatňo
vanej v Spojenom kráľovstve zvýšenej o 2 %. S cieľom
zaistiť pôžičku sa pôžička udelila pod podmienkou, že
veriteľ si vyhradil právo na mladých lososov, a pôžička sa
tak zaistila na základe predajnej hodnoty dospelých rýb.

(10)

L 202/63

Pokiaľ ide o zlučiteľnosť pôžičiek ako štátnej pomoci
s usmerneniami na preskúmanie štátnej pomoci pre
rybné hospodárstvo a akvakultúru platnými v čase
poskytnutia pomoci, Komisia spochybnila, že pôžičky
možno považovať za obchodné pôžičky, a preto ich
považovala za štátnu pomoc. Pokiaľ ide o zlučiteľnosť
pôžičiek so spoločným trhom, Komisia okrem toho na
základe dostupných informácií spochybnila, že sa môžu
považovať za spĺňajúce podmienky príslušných usmer
není na preskúmanie štátnej pomoci pre rybné hospodár
stvo a akvakultúru platných v čase udelenia pomoci.

III. PRIPOMIENKY SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA
(11)

Spojené kráľovstvo poskytlo listami zo 16. októbra
2006, 4. septembra 2007 a 27. februára 2008 ďalšie
informácie o pôžičkách udelených na základe týchto
schém.

(12)

Spojené kráľovstvo uviedlo, že pôžičky boli poskytnuté
za podmienok prijateľných pre bežného súkromného
veriteľa, a preto pôžičky nepredstavujú štátnu pomoc
v zmysle článku 87 ods. 1 zmluvy.

(13)

Spojené kráľovstvo na tento účel poskytlo opis politiky
v oblasti úrokových sadzieb uplatňovanej pri poskytovaní
pôžičiek. Úrokové sadzby sa stanovili odkazom na
dosiahnutie návratnosti kapitálu v súlade so základnou
sadzbou ES (Spojeného kráľovstva) a na základe hodno
tenia rizika. To viedlo k politike úrokových sadzieb, na
ktorej základe sa stanovili indikatívne úrokové sadzby vo
výške základnej sadzby Spojeného kráľovstva zvýšenej
o 2 % v prípade nízko rizikových pôžičiek, základnej
sadzby Spojeného kráľovstva zvýšenej o 3 % v prípade
stredne rizikových pôžičiek a základnej sadzby Spoje
ného kráľovstva zvýšenej o 4 % v prípade vysoko riziko
vých pôžičiek. Spojené kráľovstvo sa domnievalo, že táto
politika je v súlade so zásadou investorov v trhovom
hospodárstve.

Schéma vo forme pôžičiek na spracovanie rýb
(8)

Na základe schémy pomoci vo forme pôžičiek na spra
covanie rýb sa v období rokov 1996 až 2000 poskytlo
päť pôžičiek. Pôžičky sa pohybovali od 73 000 GBP do
200 000 GBP, pričom ich celková výška bola 698 300
GBP. Pôžičky sa poskytli spoločnostiam, ktoré sa počas
trvania pôžičky zaviazali poskytovať odborne auditované
účty, pracovať podľa príslušných vnútroštátnych noriem
a noriem Spoločenstva v oblasti hygieny, zdravia
a bezpečnosti a byť členom shetlandského združenia
spracovateľov rýb.

Dôvody na začatie konania
(9)

Komisia sa domnievala, že na základe dostupných infor
mácií nebolo možné stanoviť, či sa pôžičky na základe
schém poskytli za podmienok prijateľných pre bežných
súkromných veriteľov na trhu. Keďže sa zdalo, že
pôžičky boli poskytnuté za priaznivejších okolností
alebo za výhodnejších podmienok, ktoré by neboli prija
teľné pre bežného súkromného veriteľa, zdalo sa, že
príjemcovia získali výhodu, ktorú by nedostali za
bežných hospodárskych podmienok. Okrem toho,
keďže sa príslušné spoločnosti považovali za priamych
konkurentov ostatných spoločností v sektore rybného
hospodárstva, zdalo sa, že pôžičky predstavujú štátnu
pomoc v zmysle článku 87 Zmluvy o ES.

Pomoc vo forme pôžičiek na chov lososa
(14)

Pokiaľ ide o pôžičky poskytnuté chovateľom lososa na
základe schémy pomoci vo forme pôžičiek na chov
lososa, v období od septembra 2000 do januára 2003
sa poskytlo 15 pôžičiek. Podmienky a úrokové sadzby
pôžičiek sa líšili takto:
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Dátum

Suma (GBP)

Pôžička ako %
celkového
projektu

Trvanie pôžičky

Johnson Seawell Ltd

06/2000

250 000

24

20 mesiacov

8,0

North Atlantic Salmon Ltd

6/2000

211 500

71,8

2 roky

8,0

Hoove Salmon Ltd

6/2000

87 000

51,1

21 mesiacov

8,0

Dury Salmon Ltd

6/2000

250 000

64,3

2 roky

8,0

Hoganess Salmon Ltd

9/2000

213 000

72

2 roky

8,0

North Isles Seafood Ltd

8/2000

250 000

74,7

2 roky

8,0

Bressay Salmon Ltd

6/2000

156 300

74,9

2 roky

8,0

Wester Sound Salmon Ltd

10/2000

250 000

56,8

2 roky

8,0

Scord Salmon (Shetland) Ltd

2/2001

107 100

72,6

2 roky

7,5

Hoove Salmon Ltd

7/2001

226 481

73,2

2 roky

7,5

Skerries Salmon Ltd

7/2001

249 750

75,7

2 roky

7,5

Unst Salmon Ltd

8/2001

250 000

28,9

2 roky

7,5

SSG Seafoods Ltd

4/2002

250 000

30,2

2 roky

6,5

Cro Lax Ltd

5/2002

250 000

49,6

2 roky

6,5

Aqua Farm Ltd

9/2002

250 000

34,8

15 mesiacov

6,5

Príjemca

Úroková sadzba
v %

(15)

Spojené kráľovstvo uviedlo, že väčšina týchto pôžičiek bola poskytnutá pri uplatnení základnej
sadzby Bank of England zvýšenej o 2 %, v niektorých prípadoch o 3 %. Podmienky splácania boli
navrhnuté tak, aby zohľadňovali cyklus chovu malých lososov. Lehota bola zvyčajne približne 2 roky,
pričom úroky sa splácali mesačne a istina pri uplynutí obdobia trvania pôžičky, ktoré bolo navrhnuté
tak, aby sa zhodovalo s obdobím lovu. Pomery výšky úveru a hodnoty zabezpečenia sa pohybovali
v rozsahu 24 % až 75 %.

(16)

S cieľom zaistiť pôžičky sa pôžičky udeľovali pod podmienkou, že veriteľ si vyhradil právo na
mladých lososov, a tak sa pôžička zaistila na základe predajnej hodnoty dospelých rýb. Spojené
kráľovstvo tvrdilo, že na normálnom trhu by sa predpokladalo, že sa hodnota mladých rýb počas
obdobia chovu zvýši, a tak sa počas rovnakého obdobia zlepší pomer výšky úveru a hodnoty
zabezpečenia. Okrem toho bolo zabezpečenie v prípade poskytnutých pôžičiek držané formou
pohyblivých bremien, ktoré poskytovali zabezpečenie nielen prostredníctvom hodnoty rýb, ale aj
všetkých hmotných aktív spoločnosti, ako napríklad klietky na ryby, licencie atď.

(17)

Spojené kráľovstvo napokon poskytlo podrobné údaje o podnikoch, ktorým sa pôžičky poskytli,
o ich základnom imaní, podiele kapitálovej straty v čase investície a v období 12 mesiacov pred
investovaním, ktoré preukázali, že žiadny podnik nebol v konkurznom konaní v čase poskytnutia
grantu, a finančné prognózy predložené podnikmi, ktoré preukazovali ich finančnú životaschopnosť
v čase podania žiadosti, ako aj informácie o konkrétnych zabezpečeniach a dohodách o klasifikácii
každej pôžičky.
Schéma pomoci vo forme pôžičiek na spracovanie rýb

(18)

Pokiaľ ide o pôžičky poskytnuté spracovateľom rýb na základe schémy vo forme pôžičiek na
spracovanie rýb, pôžičky boli takéto:
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Dátum

Suma pôžičky
(GBP)

Pôžička ako %
na celkovom
projekte

Trvanie pôžičky

Úroková sadzba
v %

Lerwick Fish Traders Ltd

5/1996

200 000

24,4

10 rokov

7,75

Shetland Seafood Specialities Ltd

10/1996

73 000

39,2

10 rokov

9,0

Whalsay Fish Processing Ltd

8/1997

173 000

36,6

10 rokov

8,0

D Watt (Shetland) Ltd

12/1998

110 000

21,6

10 rokov

8,0/5,0 (1)

D Watt (Shetland) Ltd

5/2002

142 002

39,1

7 rokov

6,5

Príjemca

(1) Príjemca tejto pôžičky dostal grant vo forme úľavy na úrokoch vo výške 20 000 GBP, čím sa umožnilo zníženie úrokovej miery, ktorú
mal príslušný podnik zaplatiť, iba na 5 %.

(19)

Spojené kráľovstvo uviedlo, že všetky pôžičky
s výnimkou jednej boli poskytnuté pri úrokovej sadzbe
vyššej, ako bola základná sadzba Bank of England aj
referenčná sadzba ES (Spojeného kráľovstva); že pôžičky
boli bežné pôžičky na vybavenie a vo všeobecnosti na
obdobie 10 rokov; že podmienky sa považovali za
v súlade s podmienkami, ktoré by ponúkli bežní
obchodní veritelia a že pomer výšky úveru a hodnoty
zabezpečenia nebol v žiadnom prípade vyšší ako 40 %.
Pôžičky podliehali zabezpečeniu vo forme štandardných
zábezpek a pohyblivých bremien.

(20)

Spojené kráľovstvo napokon poskytlo podrobné údaje
o podnikoch, ktorým sa pôžičky poskytli, ich základnom
imaní, podiele kapitálovej straty v čase investície a v
období 12 mesiacov pred investovaním, ktoré preukázali,
že žiadny podnik nebol v konkurznom konaní
v príslušnom čase poskytnutia grantu a finančné
prognózy predložené podnikmi, ktoré preukazovali ich
finančnú životaschopnosť v čase podania žiadosti, ako
aj
informácie
o
konkrétnych
zabezpečeniach
a dohodách o klasifikácii každej pôžičky.

(21)

Napokon, pokiaľ ide o pôžičku poskytnutú spoločnosti
D Watt (Shetland) Ltd v roku 1998, Spojené kráľovstvo
uviedlo, že hoci bola pôvodná úroková sadzba pri tejto
pôžičke 8 %, znížila sa na 5 % prostredníctvom grantu
vo forme zníženia úrokov vo výške 20 000 GBP, ktorý
vyplatila Rada Shetlandských ostrovov priamo veriteľovi.
Spojené kráľovstvo poznamenalo, že grant by sa mohol
vyplatiť priamo dlžníkovi, pretože dlžník bol oprávnený
na pomoc vo forme grantu. Grant sa však s cieľom
uľahčiť urovnanie záležitosti poskytol veriteľovi a úroky
z pôžičky sa znížili.

Zlučiteľnosť a vrátenie
(22)

Spojené kráľovstvo uviedlo, že aj keď Komisia pôžičky
nepovažuje za obchodné pôžičky, sú zlučiteľné
s príslušnými pravidlami štátnej pomoci.

(23)

Napokon Spojené kráľovstvo uviedlo, že ak Komisia
prijme zamietavé rozhodnutie, nemalo by sa požadovať

vrátenie pomoci poskytnutej pred 3. júnom 2003,
pretože by to bolo v rozpore so zásadou ochrany opráv
nených očakávaní. Spojené kráľovstvo sa v tomto ohľade
odvolalo na rozhodnutie Komisie 2003/612/ES z 3. júna
2003 o pôžičkách na kúpu kvót na rybolov na Shetland
ských ostrovoch (Spojené kráľovstvo) (1), ako aj rozhod
nutie Komisie 2006/226/ES zo 7. decembra 2005
o investíciách spoločnosti Shetland Leasing and Property
Developments Ltd na Shetlandách (Spojené kráľov
stvo) (2), v ktorých sa uvádza, že do 3. júna 2003 Rada
Shetlandských ostrovov oprávnene považovala použité
fondy skôr za súkromné ako verejné.
IV. HODNOTENIE
(24)

Najprv sa musí stanoviť, či opatrenie možno považovať
za štátnu pomoc a, ak áno, či je táto pomoc zlučiteľná so
spoločným trhom.
Existencia štátnej pomoci

(25)

Podľa článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES „pomoc poskyto
vaná členským štátom alebo akoukoľvek formou zo štát
nych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo
hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje
určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov
tovaru, je nezlučiteľná so spoločným trhom, pokiaľ
ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi“.

(26)

Podľa zavedenej judikatúry (3) môže poskytnutie pôžičky
štátom alebo štátom kontrolovanými subjektmi podniku
zvýhodniť tento podnik v zmysle článku 87 ods. 1
Zmluvy o ES, ak sa dlžníkovi poskytnú výhodnejšie
podmienky ako podmienky, ktoré by získal na kapitá
lovom trhu.

(27)

Vhodný spôsob na stanovenie toho, či je pôžička štátnou
pomocou, je uplatniť kritérium na stanovenie rozsahu,
v ktorom by bol podnik schopný získať príslušné sumy
na súkromných kapitálových trhoch za podobných
podmienok.

(1) Ú. v. EÚ L 211, 21.8.2003, s. 63.
(2) Ú. v. EÚ L 81, 18.3.2006, s. 36.
(3) Vec C-142/87 Belgicko/Komisia, Zb. 1986, s. 231.
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(28)

Príslušné faktory na posúdenie pôžičky pri porovnaní so súkromnými kapitálovými trhmi sú najmä
trvanie a výška pôžičky, riziko neplnenia zo strany dlžníka, úroková sadzba, charakter poskytnutej
záruky a dohoda o klasifikácii.

(29)

Pokiaľ ide o úrokovú sadzbu pri týchto pôžičkách, trhová sadzba, ktorá sa má použiť ako základ na
porovnanie, je referenčná sadzba stanovená Komisiou v súlade s oznámením Komisie o revízii
spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb (1). Takto stanovená referenčná sadzba je
základná sadzba, ktorá sa môže zvýšiť v prípadoch, ktoré predstavujú osobitné riziko (napríklad, ak je
podnik v ťažkostiach, alebo ak nebolo poskytnuté zabezpečenie, ktoré banky zvyčajne vyžadujú).
V takýchto prípadoch môže príplatok dosiahnuť 400 základných bodov alebo viac, ak by žiadna
súkromná banka nesúhlasila s poskytnutím príslušnej pôžičky.

(30)

V tabuľke sa porovnávajú úrokové sadzby uplatnené na základe schém s referenčnou sadzbou
Spoločenstva platnou v príslušnom čase poskytnutia pôžičky.

Príjemca

Dátum

Uplatnená úroková sadzba
v %

Referenčná sadzba EÚ v %

Schéma pomoci vo forme pôžičiek na spracovanie rýb
Lerwick Fish Traders Ltd

5/1996

7,75

11,18

Shetland Seafood Specialities Ltd

10/1996

9,0

10,26

Whalsay Fish Processing Ltd

8/1997

8,0

8,15

D Watt (Shetland) Ltd

12/1998

8,0/5,0 (1)

7,77

D Watt (Shetland) Ltd

5/2002

6,5

6,01

Pomoc vo forme pôžičiek na chov lososa
Johnson Seawell Ltd

6/2000

8,0

7,64

North Atlantic Salmon Ltd

6/2000

8,0

7,64

Hoove Salmon Ltd

6/2000

8,0

7,64

Dury Salmon Ltd

6/2000

8,0

7,64

Hoganess Salmon Ltd

9/2000

8,0

7,64

North Isles Seafood Ltd

8/2000

8,0

7,64

Bressay Salmon Ltd

6/2000

8,0

7,06

Wester Sound Salmon Ltd

10/2000

8,0

7,06

Scord Salmon (Shetland) Ltd

2/2001

7,5

7,06

Hoove Salmon Ltd

7/2001

7,5

7,06

Skerries Salmon Ltd

7/2001

7,5

7,06

Unst Salmon Ltd

8/2001

7,5

6,01

SSG Seafoods Ltd

4/2002

6,5

6,01

Cro Lax Ltd

5/2002

6,5

6,01

Aqua Farm Ltd

9/2002

6,5

6,01

(1)

Príjemca tejto pôžičky dostal grant vo forme úľavy na úrokoch vo výške 20 000 GBP, čím sa umožnilo zníženie úrokovej
miery na 5 %.

(1) Ú. v. EÚ C 14, 19.1.2008, s. 6.
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(31)

(32)
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V prípade troch pôžičiek poskytnutých na základe
schémy pomoci vo forme pôžičiek na spracovanie rýb
spoločnosti Lerwick Fish Traders Ltd v máji 1996,
spoločnosti Shetland Seafood Specialities Ltd v októbri
1996 a spoločnosti Whalsay Fish Processing Ltd
v auguste 1997 boli uplatnené úrokové sadzby nižšie
ako referenčná sadzba Spoločenstva. Okrem toho,
úroková sadzba pri pôžičke poskytnutej spoločnosti
D Watt (Shetland) Ltd v roku 1998, hoci bola pôvodne
stanovená na úrovni vyššej ako referenčná sadzba Spolo
čenstva, bola znížená prostredníctvom grantu vo forme
úľavy na úrokoch na úroveň nižšiu ako referenčná
sadzba Spoločenstva. Tieto pôžičky by sa preto mali
považovať za pôžičky poskytnuté za výhodnejších
podmienok, ako sú podmienky na kapitálovom trhu,
a preto príslušné podniky zvýhodňujú.
Možno však potvrdiť, že úrokové sadzby pri všetkých
ostatných pôžičkách poskytnutých po septembri 2000
na základe schémy pomoci vo forme pôžičiek na spra
covanie rýb a schémy pomoci vo forme pôžičiek na chov
lososa boli vyššie ako referenčná sadzba Spoločenstva
platná v čase poskytnutia príslušnej pôžičky, a preto
mohli byť poskytnuté za bežných trhových podmienok
na kapitálovom trhu. V dôsledku toho je dôležité
stanoviť, ako porovnať všetky ostatné aspekty týchto
pôžičiek s pôžičkami poskytovanými za bežných trho
vých podmienok.

(33)

Informácie, ktoré predložilo Spojené kráľovstvo, týkajúce
sa finančnej situácie každého podniku, dokazujú, že
pôžičky boli poskytnuté v súlade s politikou v oblasti
úrokových sadzieb uvedenou v odôvodnení 13
a podliehali hodnoteniu rizika v jednotlivých prípadoch,
čo umožnilo poskytujúcemu orgánu stanoviť trvanie,
úrokovú sadzbu, zabezpečenia a dohody o klasifikácii
pre každú pôžičku v závislosti od jej skutočného rizika
a v súlade s bežnými obchodnými podmienkami.

(34)

V tomto ohľade sa predovšetkým poznamenáva, že
žiadny z podnikov nebol v čase poskytnutia príslušných
pôžičiek podnikom v ťažkostiach v zmysle usmernení
Spoločenstva pre štátnu pomoc na záchranu
a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (1). Vzhľadom
na uvedené sa taktiež poznamenáva, pokiaľ ide o riziko
neplnenia na strane dlžníka, že hoci pri niektorých
podnikoch bolo riziko neplnenia vyššie ako pri ostat
ných, toto riziko bolo v takýchto prípadoch vyrovnané
vyššou úrokovou sadzbou spolu s osobitným zabezpe
čením spôsobom, ktorý je porovnateľný s bežnými
podmienkami na súkromnom trhu pôžičiek v tomto
sektore.

(35)

V dôsledku toho možno skonštatovať, že pôžičky
poskytnuté po septembri 2000 sa môžu považovať za
porovnateľné s tým, čo by bol súkromný veriteľ pôso
biaci v trhovom hospodárstve ochotný požičať za rovna
kých podmienok, a že tieto pôžičky boli preto poskyt
nuté za podmienok, ktoré neboli výhodnejšie ako bežné
trhové podmienky.

(1) Ú. v. ES C 288, 9.10.1999, s. 2.
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(36)

Pôžičky poskytnuté za podmienok odrážajúcich bežné
trhové podmienky neposkytujú príjemcom pôžičiek
výhodu voči iným hospodárskym subjektom na trhu,
a preto sa bez existencie výhody pre príslušné podniky
nepovažujú za štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1
zmluvy.

(37)

Príslušné podniky priamo konkurujú ostatným
spoločnostiam v sektore rybného hospodárstva, najmä
v sektore spracovania rýb v Spojenom kráľovstve aj
v ostatných členských štátoch, pričom pôžičky môžu
túto hospodársku súťaž narušiť alebo ohroziť narušením.
Tieto pôžičky sa preto musia považovať za štátnu pomoc
v zmysle článku 87 ods. 1 zmluvy.

Zlučiteľnosť
(38)

Štátna pomoc sa môže vyhlásiť za zlučiteľnú so
spoločným trhom, ak spĺňa podmienky udelenia jednej
z výnimiek ustanovených v Zmluve o ES. Pokiaľ ide
o štátnu pomoc pre sektor rybného hospodárstva,
opatrenia štátnej pomoci sa považujú za zlučiteľné so
spoločným trhom, ak spĺňajú podmienky uvedené
v platných usmerneniach na preskúmanie štátnej pomoci
pre rybné hospodárstvo a akvakultúru.

(39)

Podľa bodu 5.3 druhého pododseku súčasných usmer
není na preskúmanie štátnej pomoci rybnému hospodár
stvu a akvakultúre (2) sa „nezákonná pomoc“ v zmysle
článku 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 659/1999 posúdi
v súlade s usmerneniami platnými v čase nadobudnutia
účinnosti právneho predpisu, na základe ktorého sa
pomoc ustanovila. Keďže sa toto hodnotenie vzťahuje
na štyri pôžičky poskytnuté v rokoch 1996, 1997
a 1998, zlučiteľnosť pomoci sa musí posúdiť
s usmerneniami na preskúmanie štátnej pomoci pre
rybné hospodárstvo a akvakultúru z roku 1994 (ďalej
len „usmernenia z roku 1994“) a týmito usmerneniami
z roku 1997 (3) (ďalej len „usmernenia z roku 1997“) (4).

Pôžičky na spracovanie rýb poskytnuté v máji a októbri 1996
(40)

(2)
(3)
(4)
(5)

Ú.
Ú.
Ú.
Ú.

V bode 2.3 usmernení z roku 1994 sa ustanovuje, že
pomoc na investície do spracovania a odbytu výrobkov
rybného hospodárstva sa môže považovať za zlučiteľnú
so spoločným trhom za predpokladu, že podmienky
poskytnutia sú porovnateľné s podmienkami ustanove
nými v nariadení Rady (ES) č. 3699/93 z 21. decembra
1993, ktorým sa ustanovujú kritériá a opatrenia týkajúce
sa štrukturálnej pomoci Spoločenstva v sektore rybného
hospodárstva a akvakultúry a na spracovanie a odbyt
výrobkov toho sektora (5), a sú minimálne také prísne,
a pod podmienkou, že úroveň pomoci v ekvivalente
subvencie nepresahuje celkovú úroveň vnútroštátnych
subvencií a subvencií Spoločenstva povolenú na základe
prílohy IV k uvedenému nariadeniu.
v.
v.
v.
v.

EÚ C 84, 3.4.2008, s. 10.
ES C 260, 17.9.1994, s. 3.
ES C 100, 27.3.1997, s. 12.
ES L 346, 31.12.1993, s. 1.
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Podľa článku 11 nariadenia (ES) č. 3699/93 a bodu 2.4
jeho prílohy III sú oprávnené najmä investície spojené
s výstavbou a kúpou nového vybavenia a zariadenia
potrebného na účely spracovania a odbytu výrobkov
rybného hospodárstva a akvakultúry od času vylodenia
po štádium konečného výrobku a použitia nových tech
nológií určených predovšetkým na zlepšenie konkuren
cieschopnosti. Investície nie sú oprávnené na pomoc, ak
sa vzťahujú na výrobky rybného hospodárstva
a akvakultúry určené na použitie a spracovanie na iné
účely ako na ľudskú spotrebu s výnimkou investícií urče
ných výlučne na prekládku, spracovanie a odbyt odpadov
rybného hospodárstva a akvakultúry.

tičnej pomoci na kúpu nového vybavenia a zariadenia
nevyhnutného na spracovanie a odbyt výrobkov rybného
hospodárstva a akvakultúry od času vylodenia po
štádium konečného výrobku. Investície sa okrem toho
nevzťahujú na výrobky rybného hospodárstva
a akvakultúry určené na použitie a spracovanie na iné
účely ako na ľudskú spotrebu.

(46)

Pokiaľ ide o pomoc poskytnutú spoločnosti D Watt
(Shetland) Ltd v decembri 1998, nariadenie (ES) č.
3699/93 bolo nahradené nariadením Rady (ES) č.
2468/98 z 3. novembra 1998, ktorým sa ustanovujú
kritériá a opatrenia týkajúce sa štrukturálnej pomoci
Spoločenstva
v sektore rybného
hospodárstva
a akvakultúry a na spracovanie a odbyt výrobkov toho
sektora (1). Podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 2468/98
sa odkazy na nariadenie (ES) č. 3699/93 považujú za
odkazy na nové nariadenie. Ustanovenia týkajúce sa inve
stičnej pomoci na spracovanie a odbyt výrobkov rybného
hospodárstva sú uvedené v článku 11 nariadenia (ES) č.
2468/98 a v bode 2.4 jeho prílohy II.

(47)

Podľa článku 11 nariadenia (ES) č. 2468/98 a bodu 2.4
jeho prílohy II sú oprávnené najmä investície spojené
s výstavbou a kúpou budov a zariadení, kúpou nového
vybavenia a zariadenia potrebného na účely spracovania
a odbytu výrobkov rybného hospodárstva a akvakultúry
od času vylodenia po štádium konečného výrobku
(najmä vrátane zariadenia na spracovanie a prenos
údajov). Investície nie sú oprávnené na pomoc, ak sa
vzťahujú
na
výrobky
rybného
hospodárstva
a akvakultúry určené na použitie a spracovanie na iné
účely ako na ľudskú spotrebu s výnimkou investícií urče
ných výlučne na prekládku, spracovanie a odbyt odpadov
rybného hospodárstva a akvakultúry.

(48)

Pôžička vo výške 110 000 GBP poskytnutá spoločnosti
D Watt (Shetland) Ltd v decembri 1998 bola poskytnutá
na výstavbu a zariadenie nového závodu na spracovanie
mäkkýšov. Takýto projekt patrí do rozsahu požiadaviek
uvedených v odôvodnení 47. Predovšetkým sa týka in
vestícií na kúpu nového vybavenia a zariadenia potreb
ného na spracovanie a predaj výrobkov rybného hospo
dárstva a akvakultúry od času vylodenia po štádium
konečného výrobku. Investície sa okrem toho nevzťahujú
na výrobky rybného hospodárstva a akvakultúry určené
na použitie a spracovanie na iné účely ako na ľudskú
spotrebu.

Pôžička vo výške 200 000 GBP poskytnutá spoločnosti
Lerwick Fish Traders Ltd v máji 1996 slúžila na pomoc
pri financovaní zariadenia závodu na balenie
a spracovanie lososa. Na takýto projekt sa vzťahujú
požiadavky uvedené v odôvodneniach 40 a 41. Predo
všetkým sa týka investičnej pomoci na výstavbu budov
a zariadení a kúpu nového vybavenia. Investície sa okrem
toho nevzťahujú na výrobky rybného hospodárstva
a akvakultúry určené na použitie a spracovanie na iné
účely ako na ľudskú spotrebu.

Pôžička vo výške 73 000 GBP poskytnutá spoločnosti
Shetland Seafood Specialities Ltd v októbri 1996 slúžila
na pomoc pri kúpe, inštalácii a sprevádzkovaní linky na
výrobu polievok. Takýto projekt patrí do rozsahu požia
daviek uvedených v odôvodneniach 40 a 41. Predovšet
kým sa týka investičnej pomoci na kúpu nového vyba
venia a zariadenia nevyhnutného na spracovanie a odbyt
výrobkov rybného hospodárstva a akvakultúry od času
vylodenia po štádium konečného výrobku. Investície sa
okrem toho nevzťahujú na výrobky rybného hospodár
stva a akvakultúry určené na použitie a spracovanie na
iné účely ako na ľudskú spotrebu.

Pôžičky na spracovanie rýb poskytnuté v auguste 1997
a decembri 1998
(44)

Pokiaľ ide o pôžičky poskytnuté v rokoch 1997 a 1998,
v bode 2.3 usmernení z roku 1997 sa opakujú
podmienky predtým ustanovené v usmerneniach z roku
1994, uvedené v odôvodnení 39. Pomoc sa preto posu
dzuje na základe podmienok ustanovených v nariadení
(ES) č. 3699/93.

(45)

Pôžička vo výške 173 000 GBP poskytnutá spoločnosti
Whalsay Fish Processors Ltd v auguste 1997 sa vzťaho
vala na projekt na inštaláciu linky na spracovanie rýb
a mraziarenského zariadenia v existujúcom podniku.
Takýto projekt patrí do rozsahu požiadaviek uvedených
v odôvodneniach 40 a 41. Predovšetkým sa týka inves

31.7.2008

Miera pomoci
(49)

Pomoc sa môže podľa prílohy IV k nariadeniu (ES) č.
3699/93 a prílohy III k nariadeniu (ES) č. 2468/98
poskytnúť až do 50 % oprávnených nákladov.

(1) Ú. v. ES L 312, 20.11.1998, s. 19.
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(50)

SK

Úradný vestník Európskej únie

Pôžička vo výške 200 000 GBP spoločnosti Lerwick Fish
Traders Ltd bola poskytnutá na projekt s celkovými
nákladmi 819 672 GBP, pokrývala tak 24,4 % skutoč
ných projektových nákladov. Pôžička bola splatená
v 108 rovnakých mesačných splátkach vo výške
2 784,94 GBP. Uplatnená úroková sadzba bola 7,75 %,
pričom referenčná sadzba Spoločenstva bola 11,18 %.

(51)

Pôžička vo výške 73 000 GBP spoločnosti Shetland
Seafood Specialities Ltd bola poskytnutá na projekt
s celkovými nákladmi 186 000 GBP, pokrývala tak
39,2 % skutočných projektových nákladov. Pôžička bola
splatená v 120 rovnakých mesačných splátkach. Uplat
nená úroková sadzba bola 9 %, pričom referenčná sadzba
Spoločenstva bola 10,26 %.

(52)

Pôžička vo výške 173 000 GBP spoločnosti Whalsay Fish
Processors Ltd bola poskytnutá na projekt s celkovými
nákladmi 473 150 GBP, pokrývala tak 36,6 % skutoč
ných projektových nákladov. Pôžička bola splatená
v 96 rovnakých mesačných splátkach, ktoré sa začali
platiť 24 mesiacov po poskytnutí pôžičky alebo jej
prvej splátky. Uplatnená úroková sadzba bola 8 %,
pričom referenčná sadzba Spoločenstva bola 8,15 %.

(53)

(54)

Pôžička vo výške 110 000 GBP spoločnosti D Watt
(Shetland) Ltd bola poskytnutá na projekt s celkovými
nákladmi 510 000 GBP, pokrývala tak 21,6 % skutoč
ných projektových nákladov. Pôžička bola splatená
v 120 rovnakých mesačných splátkach. Uplatnená
úroková sadzba bola 5 %, pričom referenčná sadzba
Spoločenstva bola 7,77 %.
Na výpočet miery pomoci je potrebné porovnať projek
tové náklady týkajúce sa každej pôžičky s hrubým ekvi
valentom grantu tejto pôžičky. Vzhľadom na údaje
uvedené v odôvodneniach 50 až 53 predstavovala
každá pôžička menej ako 50 % celkových projektových
nákladov aj pred výpočtom hrubého ekvivalentu grantu.
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základe schémy pomoci vo forme pôžičiek na spraco
vanie rýb nepredstavujú štátnu pomoc v zmysle článku
87 ods. 1 zmluvy.
(57)

Komisia konštatuje, že pomoc poskytnutá na základe
schémy vo forme pôžičiek na spracovanie rýb spoloč
nosti Lerwick Fish Traders Ltd v máji 1996, spoločnosti
Shetland Seafood Specialities Ltd v októbri 1996, spoloč
nosti Whalsay Fish Processors Ltd v auguste 1997
a spoločnosti D Watt (Shetland) Ltd v decembri 1998
predstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1
zmluvy. Táto pomoc však spĺňa podmienky uvedené
v usmerneniach na preskúmanie štátnej pomoci rybnému
hospodárstvu a akvakultúre, a preto sa považuje za zluči
teľnú so spoločným trhom na základe článku 87 ods. 3
písm. c) Zmluvy o ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
1.
Pomoc, ktorú Spojené kráľovstvo poskytovalo v období
rokov 2000 až 2002 na základe schémy pomoci vo forme
pôžičiek na chov lososa, nepredstavuje štátnu pomoc
v zmysle článku 87 ods. 1 zmluvy.
2.
Pomoc, ktorú Spojené kráľovstvo poskytlo v roku 2002
spoločnosti D Watt (Shetland) Ltd na základe schémy pomoci
vo forme pôžičiek na spracovanie rýb, nepredstavuje pomoc
v zmysle článku 87 ods. 1 zmluvy.
3.
Pomoc, ktorú Spojené kráľovstvo poskytlo v období
rokov 1996 až 1998 na základe schémy pomoci vo forme
pôžičiek na spracovanie rýb spoločnostiam Lerwick Fish Traders
Ltd, Shetland Seafood Specialities Ltd, Whalsay Fish Processors
Ltd a D Watt (Shetland) Ltd, je zlučiteľná so spoločným trhom
v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy.
Článok 2

(55)

Miera pomoci v prípade pôžičiek sa teda môže pova
žovať za spĺňajúcu podmienky prílohy IV k nariadeniu
(ES) č. 3699/93 a prílohy III k nariadeniu (ES) č.
2468/98, ako sa uvádza v odôvodnení 49.
V. ZÁVER

(56)

Komisia sa vzhľadom na uvedené skutočnosti domnieva,
že pomoc poskytnutá na základe schémy pomoci vo
forme pôžičiek na chov lososa, ako aj pomoc udelená
v roku 2002 spoločnosti D Watt (Shetland) Ltd na

Toto rozhodnutie je určené Spojenému kráľovstvu Veľkej
Británie a Severného Írska.

V Bruseli 30. apríla 2008
Za Komisiu
Joe BORG

člen Komisie
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ROZHODNUTIE KOMISIE
z 29. júla 2008
týkajúce sa prechodného obdobia pre audítorské činnosti audítorov a audítorských subjektov
z určitých tretích krajín
[oznámené pod číslom K(2008) 3942]
(Text s významom pre EHP)

(2008/627/ES)
Európskej skupiny orgánov pre dohľad nad audítormi
(EGAOB). Týmito posúdeniami sa však neumožnilo prijať
konečné rozhodnutia o rovnocennosti, poskytol sa však
počiatočný prehľad o stave audítorských predpisov
v dotknutých tretích krajinách. Niektoré tretie krajiny
majú zavedený systém verejného dohľadu, hoci infor
mácie o týchto systémoch nie sú v súčasnosti dostatočné
na prijatie konečného rozhodnutia o rovnocennosti. Iné
krajiny zatiaľ nemajú takéto systémy verejného dohľadu,
majú však zavedený audítorský regulačný rámec, ktorý
poskytuje vyhliadky na prechod na takýto systém.

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady
2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných
účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok,
ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS
a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady
84/253/EHS (1), a najmä na jej článok 46 ods. 2,
(4)

Vzhľadom na potrebu ďalších posúdení na účely prijatia
konečných rozhodnutí o rovnocennosti so zreteľom na
zavedené regulačné predpisy v tretích krajinách je vhodné
prijať rozhodnutie ustanovujúce prechodné obdobie
v súvislosti s audítormi a audítorskými subjektmi
z príslušných tretích krajín, aby bolo možné takéto posú
denia vykonať. Počas tohto obdobia by preto členské
štáty nemali na vnútroštátnej úrovni prijímať rozhodnutia
o rovnocennosti.

(5)

Keďže je nutné chrániť investorov, audítori a audítorské
subjekty z príslušných tretích krajín by počas prechod
ného obdobia mali mať možnosť naďalej vykonávať svoje
audítorské činnosti bez toho, aby boli zaregistrovaní
podľa článku 45 smernice 2006/43/ES, iba vtedy, ak
poskytnú informácie o sebe, štandardoch auditu
a požiadavkách na nezávislosť, ktoré uplatňujú pri
výkone auditov. Informácie o výsledku jednotlivých
preskúmaní zaistenia kvality budú na tento účel takisto
užitočné.

(6)

Za týchto podmienok by audítori a audítorské subjekty
z príslušných tretích krajín mali mať možnosť naďalej
vykonávať svoje činnosti, pokiaľ ide o správy z auditov,
ktoré sa týkajú ročných účtovných závierok alebo konso
lidovaných účtovných závierok za finančné roky začína
júce v období od 29. júna 2008 do 1. júla 2010. Počas
uvedeného prechodného obdobia by preto príslušné
orgány uvedené v článku 45 smernice 2006/43/ES mali
mať možnosť zaregistrovať týchto audítorov a audítorské
subjekty. Toto rozhodnutie by však nemalo mať vplyv na
práva členských štátov uplatňovať svoj systém vyšetro
vania a sankcií.

keďže:

(1)

(2)

(3)

Podľa článku 45 ods. 1 smernice 2006/43/ES sú
príslušné orgány členských štátov povinné zaregistrovať
audítorov a audítorské subjekty z tretích krajín, ktoré
vykonávajú štatutárny audit v určitých spoločnostiach
zaregistrovaných mimo Spoločenstva, ktorých prevodi
teľné cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na trhu
regulovanom v rámci Spoločenstva. Článkom 45 ods. 3
smernice 2006/43/ES sa vyžaduje, aby členské štáty
začlenili takýchto registrovaných audítorov a audítorské
subjekty z tretích krajín do svojich systémov dohľadu,
systémov zaistenia kvality a systémov vyšetrovania
a sankcií.

Podľa článku 46 ods. 2 smernice 2006/43/ES sa od
Komisie vyžaduje, aby posúdila rovnocennosť systémov
dohľadu, systémov zaistenia kvality a systémov vyšetro
vania a sankcií tretích krajín v spolupráci s členskými
štátmi a rozhodla o nej. Ak sa tieto systémy uznajú za
rovnocenné, členské štáty môžu oslobodiť audítorov
a audítorské subjekty z tretích krajín od požiadaviek
článku 45 smernice na základe reciprocity.

Komisia vykonala predbežné posúdenie audítorských
predpisov v príslušných tretích krajinách s pomocou

(1) Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87. Smernica zmenená a doplnená
smernicou 2008/30/ES (Ú. v. EÚ L 81, 20.3.2008, s. 53).
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(7)

(8)

(9)
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Skutočnosť, že audítori a audítorské subjekty z tretích
krajín môžu na základe tohto rozhodnutia naďalej vyko
návať svoju audítorskú činnosť, pokiaľ ide o spoločnosti
uvedené v článku 45 smernice 2006/43/ES, by nemala
brániť členským štátom, aby zaviedli opatrenia týkajúce
sa spolupráce pri jednotlivých preskúmaniach zaistenia
kvality medzi príslušnými orgánmi členského štátu
a príslušnými orgánmi tretej krajiny.

Komisia by mala v stanovenej lehote preskúmať fungo
vanie prechodných opatrení. Ak dotknuté tretie krajiny
nebudú mať dovtedy zavedený systém verejného
dohľadu, malo by sa zistiť, či príslušné orgány takýchto
krajín prijali verejný záväzok voči Komisii splniť kritériá
rovnocennosti na základe článkov 29, 30 a 32 smernice
2006/43/ES a či je potrebné ďalšie prechodné obdobie.
Komisia môže na konci prechodného obdobia prijať
rozhodnutie o rovnocennosti audítorských regulačných
rámcov tretích krajín. Komisia by okrem toho mala
preskúmať, či príslušné orgány členských štátov mali
ťažkosti s tým, aby boli uznané týmito tretími štátmi.
Potom je na členských štátoch, či sa voči audítorom
a audítorským subjektom z tretích krajín uznaných ako
rovnocenné v súlade s článkom 46 smernice 2006/43/ES
na základe reciprocity rozhodnú neuplatniť alebo
pozmeniť požiadavky v článku 45 ods. 1 a 3 uvedenej
smernice.

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so
stanoviskom Regulačného výboru pre audit,
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b) v prípade, že audítor alebo audítorský subjekt patrí do
nejakej siete, opis tejto siete;

c) audítorské štandardy a požiadavky na nezávislosť, ktoré sa
vzťahujú na príslušný audit;

d) opis vnútorného systému kontroly kvality daného audítor
ského subjektu;

e) uvedenie údajov o tom, či a kedy bolo u audítora alebo
audítorského subjektu naposledy vykonané preskúmanie
zaistenia kvality, a potrebných informácií o výsledku preskú
mania. Ak informácie o výsledku posledného preskúmania
zaistenia kvality nie sú verejné a príslušné orgány dotknutej
tretej krajiny ich nemôžu priamo poskytnúť, príslušné
orgány členských štátov sú povinné zaobchádzať s týmito
informáciami ako s dôvernými.

2.
Členské štáty zaistia, aby verejnosť bola informovaná
o mene a adrese príslušných audítorov a audítorských subjektov
z tretích krajín uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu a o
skutočnosti, že tieto tretie krajiny zatiaľ nie sú uznané za
rovnocenné na účely smernice 2006/43/ES. Príslušné orgány
členských štátov uvedené v článku 45 smernice môžu na tieto
účely takisto zaregistrovať audítorov a audítorské subjekty
z tretích krajín uvedené v prílohe.

3.
Členské štáty môžu bez ohľadu na odsek 1 podrobiť
audítorov a audítorské subjekty z tretích krajín uvedených
v prílohe svojím vyšetrovaniam a sankciám.
PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
1.
Členské štáty neuplatňujú článok 45 smernice
2006/43/ES, pokiaľ ide o audítorské správy týkajúce sa ročných
účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ako
je uvedené v článku 45 ods. 1 uvedenej smernice, za finančné
roky začínajúce v období od 29. júna 2008 do 1. júla 2010,
ktoré vydávajú audítori alebo audítorské subjekty z tretích
krajín, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu,
v prípade, že príslušný audítor alebo audítorský subjekt
poskytne príslušným orgánom členského štátu všetky tieto
informácie:

4.
Odsek 1 nemá vplyv na opatrenia týkajúce sa spolupráce
v oblasti preskúmaní zaistenia kvality medzi príslušnými
orgánmi členského štátu a príslušnými orgánmi tretej krajiny
uvedenej v prílohe za predpokladu, že takéto opatrenie spĺňa
všetky tieto kritériá:

a) zahŕňa vykonanie preskúmaní zabezpečenia kvality na
základe zásady rovnosti pri zaobchádzaní;

b) bolo vopred oznámené Komisii;

a) meno a adresu príslušného audítora alebo audítorského
subjektu a informácie o jeho právnej štruktúre;

c) neobmedzuje sa ním rozhodnutie Komisie podľa článku 47
smernice 2006/43/ES.
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Článok 2
Komisia najneskôr do dvoch rokov preskúma situáciu v tretích
krajinách uvedených v prílohe. Komisia najmä overí, či sa
príslušné správne orgány tretích krajín uvedených v prílohe,
v prípade ktorých Komisia zatiaľ neprijala rozhodnutie
o rovnocennosti, verejne zaviazali Komisii, že zavedú systém
verejného dohľadu a zaistenia kvality na základe týchto zásad:

31.7.2008

d) systémy sú účinným spôsobom podporované vyšetrovaniami
a sankciami.

Článok 3
Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

a) systémy sú nezávislé od audítorského povolania;
V Bruseli 29. júla 2008
b) zaisťujú primeraný dohľad nad auditmi kótovaných spoloč
ností;
Za Komisiu
c) ich fungovanie je transparentné a zabezpečuje, že výsledky
preskúmaní zaistenia kvality sú spoľahlivé;

Charlie McCREEVY

člen Komisie
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PRÍLOHA
ZOZNAM TRETÍCH KRAJÍN
Argentína
Austrália
Bahamy
Bermudy
Brazília
Kanada
Kajmanie ostrovy
Čile
Čína
Chorvátsko
Guernsey, Jersey, ostrov Man
Hong Kong
India
Indonézia
Izrael
Japonsko
Kazachstan
Malajzia
Maurícius
Mexiko
Maroko
Nový Zéland
Pakistan
Rusko
Singapur
Južná Afrika
Južná Kórea
Švajčiarsko
Taiwan
Thajsko
Turecko
Ukrajina
Spojené arabské emiráty
Spojené štáty americké
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