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II
(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 997/2010
z 5. novembra 2010,
ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do
Únie
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra
1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín
reguláciou obchodu s nimi (1), a najmä na jeho článok 19
ods. 2,
po konzultácii s Vedeckou poradnou skupinou,

(2)

(3)

Vedecká poradná skupina takisto dospela k záveru, že na
základe najnovších dostupných informácií už nie je
potrebné, aby bol pozastavený dovoz týchto druhov do
Únie:
— Ovis ammon nigrimontana
z Kazachstanu,

(poľovnícke

trofeje)

— Leucopternis occidentalis z Ekvádoru a Peru,
— Hexaprotodon liberiensis z Pobrežia Slonoviny, GuineyBissau a Sierry Leone,

keďže:
(1)

(4)

V článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 338/97 sa ustano
vuje, že Komisia môže stanoviť obmedzenia na dovoz
určitých druhov do Únie v súlade s podmienkami usta
novenými v písmenách a) až d) uvedeného článku.
Okrem toho boli v nariadení Komisie (ES) č. 865/2006
z 4. mája 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá
vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane
druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou
obchodu s nimi, ustanovené opatrenia na vykonávanie
takýchto obmedzení (2).
Zoznam druhov, ktorých dovoz do Únie bol pozasta
vený, bol naposledy uvedený v nariadení Komisie (ES)
č. 359/2009 z 30. apríla 2009, ktorým sa pozastavuje
dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočí
chov a rastlín do Spoločenstva (3).

— Hippopotamus amphibius z Konžskej demokratickej
republiky a Malawi,
— Chrysocyon brachyurus z Bolívie a Peru,
— Eupleres goudotii, Fossa fossana, Anas bernieri, Mantella
baroni, Mantella aff. baroni, Mantella cowanii, Mantella
haraldmeieri, Mantella laevigata, Mantella madagasca
riensis, Mantella manery, Mantella nigricans a Mantella
pulchra z Madagaskaru,
— Leopardus colocolo a Leopardus pajeros z Čile,
— Leptailurus serval z Alžírska,
— Prionailurus bengalensis z Číny (Macao),

Na základe najnovších informácií Vedecká poradná
skupina dospela k názoru, že stav ochrany určitých
druhov uvedených v prílohách A a B k nariadeniu (ES)
č. 338/97 bude vážne ohrozený, ak nedôjde
k pozastaveniu ich dovozu do Únie z určitých krajín
pôvodu. Preto by sa mal pozastaviť dovoz týchto druhov:

— Equus zebra hartmannae z Angoly,

— Cuora amboinensis z Vietnamu,

— Myrmecophaga tridactyla z Belize a Uruguaja,

— Cuora galbinifrons z Laosu a Vietnamu,

— Alouatta macconnelli z Trinidadu and Tobaga,

— Dendrobium nobile z Laosu.

— Ateles paniscus, Chalcostigma olivaceum, Heliodoxa rubi
noides, Buteo albonotatus, Buteo platypterus, Forpus xant
hops, Pionus chalcopterus, Otus roboratus, Pseudoscops
clamator, Pulsatrix melanota a Podocnemis sextuberculata
z Peru,

(1) Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 110, 1.5.2009, s. 3.

— Cynogale bennettii z Bruneja, Číny, Indonézie, Malajzie
a Thajska,
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— Lagothrix cana and Varanus yemenensis zo všetkých
areálových štátov,

6.11.2010

— Ratufa affinis a Ketupa ketupu zo Singapuru,
— Balaeniceps rex zo Zambie,

— Cebus capucinus z Belize,

— Buceros rhinoceros z Thajska,

— Cercocebus atys z Ghany,

— Tauraco corythaix, Agapornis fischeri (exempláre
z farmových chovov) a Python sebae z Mozambiku,

— Cercopithecus ascanius z Burundi,
— Cercopithecus cephus zo Stredoafrickej republiky,
— Cercopithecus dryas, Glaucidium capense a Phodilus prigo
ginei z Konžskej demokratickej republiky;

— Tauraco fischeri, Agapornis lilianae, Poicephalus crypto
xanthus, Poicephalus meyeri, Poicephalus rufiventris, Bubo
vosseleri, Gongylophis colubrinus a Stigmochelys pardalis
z Tanzánie,

— Cercopithecus pogonias and Cercopithecus
z Kamerunu a Rovníkovej Guiney,

— Tauraco macrorhynchus, Terathopius ecaudatus a Strix
woodfordii z Guiney,

preussi

— Colobus polykomos z Pobrežia Slonoviny,

— Tauraco porphyreolopha z Ugandy,

— Colobus vellerosus z Pobrežia Slonoviny a Ghany,
— Macaca arctoides z Indie, Malajzie a Thajska,

— Accipiter brachyurus, Tyto aurantia, Tyto manusi, Varanus
bogerti a Varanus telenesetes z Papuy-Novej Guiney,

— Macaca assamensis z Nepálu,

— Accipiter gundlachi a Aratinga euops z Kuby,

— Macaca fascicularis z Bangladéša a Indie,

— Accipiter imitator a Nesasio solomonensis z Papuy-Novej
Guiney a Šalamúnových ostrovov,

— Macaca leonina, Ratufa bicolor, Psittacula roseata a Strix
uralensis davidi z Číny,
— Macaca maura, Macaca nigra, Macaca nigrescens, Macaca
ochreata, Macaca pagensis, Goura cristata, Goura scheep
makeri, Goura victoria, Spizaetus bartelsi, Cacatua
sanguinea, Lorius domicella, Alisterus chloropterus chlorop
terus, Eclectus roratus, Psittacula alexandri, Tanygnathus
gramineus, Ninox rudolfi, Otus angelinae, Tyto inexspec
tata, Tyto nigrobrunnea, Tyto sororcula, Ornithoptera
tithonus, Troides andromache (voľne žijúce exempláre
a exempláre z farmových chovov) a Tridacna gigas
z Indonézie,
— Papio anubis z Líbye,

— Buteo galapagoensis, Pyrrhura albipectus, Pyrrhura orcesi,
Conolophus pallidus a Conolophus subcristatus
z Ekvádoru,
— Buteo ridgwayi z Dominikánskej republiky a Haiti,
— Erythrotriorchis radiatus, Lophoictinia isura, Polytelis
alexandrae a Varanus keithhornie z Austrálie,
— Gyps coprotheres z Mozambiuk, Namíbie a Švajčiarska,
— Harpyopsis novaeguineae z Indonézie a Papuy-Novej
Guiney,
— Falco deiroleucus z Belize a Guatemaly,

— Papio papio z Guiney-Bissau,
— Procolobus verus z Beninu, Pobrežia Slonoviny, Ghany,
Sierry Leone a Toga,

— Falco fasciinucha z Botswany, Etiópie, Kene, Malawi,
Mozambiku,
Juhoafrickej
republiky,
Sudánu,
Tanzánie, Zambie a Zimbabwe,

— Trachypithecus phayrei z Kambodže, Číny a Indie,

— Falco hypoleucos z Austrálie a Papuy-Novej Guiney,

— Trachypithecus vetulus zo Srí Lanky,

— Micrastur plumbeus z Kolumbie a Ekvádoru,

— Galago demidoff z Burkiny Faso a Stredoafrickej repu
bliky,

— Polyplectron schleiermacheri z Indonézie a Malajzie,

— Galago granti z Malawi.

— Anthropoides virgo zo Sudánu,

— Arctocebus aureus
a Gabonu,

zo

Stredoafrickej

republiky

— Nycticebus pygmaeus z Kambodže a Laosu,
— Chiropotes chiropotes, Chiropotes israelita, Chiropotes
satanas, Chiropotes utahickae, Nannopsittaca panychlora,
Pyrrhura leucotis, Touit melanonotus, Touit surdus
a Eunectes deschauenseei z Brazílie,

— Balearica regulorum z Angoly, Lesotha, Malawi,
Mozambiku, Namíbie, Rwandy, Svazijska a Ugandy,
— Pitta nympha z Bruneja, Číny, Severnej Kórey, Indo
nézie, Japonska, Malajzie a Južnej Kórey,
— Pycnonotus zeylanicus z Malajzie,
— Charmosyna aureicincta z Fidži,
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— Manouria emys z Bangladéša, Indie, Mjanmarska
a Thajska,

— Trichoglossus johnstoniae, Prioniturus luconensis, Bubo
philippensis, Otus fuliginosus, Otus longicornis, Otus
mindorensis a Otus mirus z Filipín,

— Testudo horsfieldii z Číny a Pakistanu,

— Agapornis pullarius z Angoly a Kene,

— Montipora caliculata z Tongy.

— Amazona agilis a Amazona collaria z Jamajky,
— Amazona mercenaria z Venezuely,

(5)

Všetky krajiny pôvodu druhov, ktoré podliehajú novým
obmedzeniam na dovoz do Únie podľa tohto nariadenia,
boli požiadané o vyjadrenie.

(6)

Na pätnástom zasadnutí konferencie zmluvných strán
dohovoru sa prijala nová literatúra pre názvoslovie živo
číchov (podrobnejšie členenie druhov a premenovanie
rodov) ktorá je príslušne zohľadnená v tomto nariadení.

(7)

Zoznam druhov, ktorých dovoz do Únie sa pozastavuje,
by sa mal preto zmeniť a doplniť a nariadenie (ES)
č. 359/2009 by sa v záujme jasnosti malo nahradiť.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so
stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočí
chmi a rastlinami,

— Amazona xanthops z Bolívie a Paraguaja,
— Aratinga aurea z Argentíny,
— Bolborhynchus ferrugineifrons, Hapalopsittaca fuertesi,
Pyrrhura calliptera a Pyrrhura viridicata z Kolumbie,
— Poicephalus robustus z Botswany, Gambie, Namíbie,
Senegalu, Juhoafrickej republiky a Svazijska,
— Psittacula finschii z Bangladéša a Kambodže,
— Psittacus erithacus z Burundi, Mali a Toga,
— Bubo blakistoni z Číny, Japonska a Ruska,

L 290/3

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

— Ninox affinis z Indie,
— Otus capnodes a Otus paulani z Komor,
— Otus insularis zo Seychel,

Článok 1
Pokiaľ článok 71 nariadenia (ES) č. 865/2006 neustanovuje
inak, pozastavuje sa dovoz exemplárov určitých druhov voľne
žijúcich živočíchov a rastlín uvedených v prílohe k tomuto
nariadeniu do Únie.

— Scotopelia ussheri z Pobrežia Slonoviny, Ghany,
Guiney, Libérie a Sierry Leone,
— Heloderma horridum z Guatemaly a Mexika,
— Podocnemis erythrocephala z Kolumbie a Venezuely,
— Podocnemis expansa z Kolumbie, Ekvádoru, Guyany,
Peru, Trinidadu a Tobaga a Venezuely,
— Gopherus polyphemus zo Spojených štátov amerických,

Článok 2
Nariadenie (ES) č. 359/2009 sa zrušuje.
Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto
nariadenie.
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 5. novembra 2010
Za Komisiu
predseda
José Manuel BARROSO
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PRÍLOHA
Exempláre druhov uvedených v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 338/97, ktorých dovoz do Únie sa pozastavuje

Druh

Pôvod

Exempláre

Krajiny pôvodu

Právny základ:
článok 4
ods. 6 písm.:

ŽIVOČÍCHY
CHORDATA
MAMMALIA
ARTIODACTYLA
Bovidae
Capra falconeri

voľne žijúce

poľovnícke trofeje

Uzbekistan

a)

voľne žijúce

poľovnícke trofeje

Bielorusko, Kirgizsko,
Turecko

a)

voľne žijúce

poľovnícke trofeje

Azerbajdžan

a)

Ursus arctos

voľne žijúce

poľovnícke trofeje

Kanada (Britská Kolumbia)

a)

Ursus thibetanus

voľne žijúce

poľovnícke trofeje

Rusko

a)

voľne žijúce

všetky

Arménsko, Bahrajn, Irak,
Mauritánia, Tadžikistan

a)

CARNIVORA
Canidae
Canis lupus
Felidae
Lynx lynx
Ursidae

AVES
FALCONIFORMES
Falconidae
Falco cherrug

Exempláre druhov uvedených v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97, ktorých dovoz do Únie sa pozastavuje

Druh

Pôvod

Exempláre

Krajiny pôvodu

Právny základ:
článok 4
ods. 6 písm.:

ŽIVOČÍCHY
CHORDATA
MAMMALIA
ARTIODACTYLA
Bovidae
Ovis vignei bocharensis

voľne žijúce

všetky

Uzbekistan

b)

SK
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Pôvod

Exempláre

L 290/5

Krajiny pôvodu

Právny základ:
článok 4
ods. 6 písm.:

Saiga borealis

voľne žijúce

všetky

Rusko

b)

Saiga tatarica

voľne žijúce

všetky

Kazachstan, Rusko

b)

voľne žijúce

všetky

Uzbekistan

b)

Hexaprotodon liberiensis
(synonymum Choeropsis
liberiensis)

voľne žijúce

všetky

Guinea, Nigéria

b)

Hippopotamus amphibius

voľne žijúce

všetky

Gambia, Niger, Nigéria,
Sierra Leone, Togo

b)

Moschus anhuiensis

voľne žijúce

všetky

Čína

b)

Moschus berezovskii

voľne žijúce

všetky

Čína

b)

Moschus chrysogaster

voľne žijúce

všetky

Čína

b)

Moschus fuscus

voľne žijúce

všetky

Čína

b)

Moschus moschiferus

voľne žijúce

všetky

Čína, Rusko

b)

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Panthera leo

voľne žijúce

všetky

Etiópia

b)

Profelis aurata

voľne žijúce

všetky

Togo

b)

voľne žijúce

všetky

Tanzánia

b)

voľne žijúce

všetky

Grónsko

b)

Zaglossus bartoni

voľne žijúce

všetky

Indonézia, Papua-Nová
Guinea

Zaglossus bruijni

voľne žijúce

všetky

Indonézia

Cervidae
Cervus elaphus bactrianus
Hippopotamidae

Moschidae

CARNIVORA
Eupleridae
Cryptoprocta ferox
Felidae

Mustelidae
Hydrictis maculicollis
Odobenidae
Odobenus rosmarus
MONOTREMATA
Tachyglossidae

b)
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Krajiny pôvodu

Právny základ:
článok 4
ods. 6 písm.:

PHOLIDOTA
Manidae
voľne žijúce

všetky

Konžská demokratická repu
blika

b)

Alouatta guariba

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Ateles belzebuth

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Ateles fusciceps

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Ateles geoffroyi

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Ateles hybridus

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Lagothrix lagotricha

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Lagothrix lugens

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Lagothrix poeppigii

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

voľne žijúce

všetky

Brazília

b)

Cercopithecus erythrogaster

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Cercopithecus erythrotis

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Cercopithecus hamlyni

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Cercopithecus mona

voľne žijúce

všetky

Togo

b)

Cercopithecus petaurista

voľne žijúce

všetky

Togo

b)

Cercopithecus pogonias

voľne žijúce

všetky

Nigéria

b)

Cercopithecus preussi
(synonymum C. lhoesti
preussi)

voľne žijúce

všetky

Nigéria

b)

Colobus vellerosus

voľne žijúce

všetky

Nigéria, Togo

b)

Lophocebus albigena
(synonymum Cercocebus
albigena)

voľne žijúce

všetky

Nigéria

b)

Macaca cyclopis

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Macaca sylvanus

voľne žijúce

všetky

Alžírsko, Maroko

b)

Piliocolobus badius
(synonymum Colobus
badius)

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Manis temminckii
PRIMATES
Atelidae

Cebidae
Callithrix geoffroyi (syno
nymum C. jacchus
geoffroyi)
Cercopithecidae
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Galagidae
Euoticus pallidus (syno
nymum Galago elegan
tulus pallidus)

voľne žijúce

všetky

Nigéria

b)

Galago matschiei (syno
nymum G. inustus)

voľne žijúce

všetky

Rwanda

b)

Arctocebus calabarensis

voľne žijúce

všetky

Nigéria

b)

Perodicticus potto

voľne žijúce

všetky

Togo

b)

Chiropotes chiropotes

voľne žijúce

všetky

Guyana

b)

Pithecia pithecia

voľne žijúce

všetky

Guyana

b)

všetky

živé

všetky

d)

voľne žijúce

všetky

Tanzánia

b)

Accipiter erythropus

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Accipiter melanoleucus

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Accipiter ovampensis

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Aquila rapax

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Aviceda cuculoides

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Gyps africanus

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Gyps bengalensis

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Gyps indicus

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Gyps rueppellii

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Gyps tenuirostris

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Hieraaetus ayresii

voľne žijúce

všetky

Kamerun, Guinea, Togo

b)

Hieraaetus spilogaster

voľne žijúce

všetky

Guinea, Togo

b)

Leucopternis lacernulatus

voľne žijúce

všetky

Brazília

b)

Lorisidae

Pithecidae

AVES
ANSERIFORMES
Anatidae
Oxyura jamaicensis
CICONIIFORMES
Balaenicipitidae
Balaeniceps rex
FALCONIFORMES
Accipitridae

L 290/8

SK

Druh

Úradný vestník Európskej únie

Pôvod

Exempláre

6.11.2010

Krajiny pôvodu

Právny základ:
článok 4
ods. 6 písm.:

Lophaetus occipitalis

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Macheiramphus alcinus

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Polemaetus bellicosus

voľne žijúce

všetky

Kamerun, Guinea, Togo

b)

Spizaetus africanus

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Stephanoaetus coronatus

voľne žijúce

všetky

Pobrežie Slonoviny, Guinea,
Togo

b)

Torgos tracheliotus

voľne žijúce

všetky

Kamerun, Sudán

b)

Trigonoceps occipitalis

voľne žijúce

všetky

Pobrežie Slonoviny, Guinea

b)

Urotriorchis macrourus

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

voľne žijúce

všetky

Guinea, Togo

b)

voľne žijúce

všetky

Kamerun, Guinea, Togo

b)

Balearica pavonina

voľne žijúce

všetky

Guinea, Mali

b)

Balearica regulorum

voľne žijúce

všetky

Botswana, Burundi, Konžská
demokratická republika,
Keňa, Juhoafrická republika,
Zambia, Zimbabwe

b)

Bugeranus carunculatus

voľne žijúce

všetky

Južná Afrika, Tanzánia

b)

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Agapornis fischeri

voľne žijúce

všetky

Tanzánia

b)

Agapornis nigrigenis

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Agapornis pullarius

voľne žijúce

všetky

Konžská demokratická repu
blika, Pobrežie Slonoviny,
Guinea, Mali, Togo

b)

Amazona autumnalis

voľne žijúce

všetky

Ekvádor

b)

Ara chloropterus

voľne žijúce

všetky

Argentína, Panama

b)

Ara severus

voľne žijúce

všetky

Guyana

b)

Aratinga acuticaudata

voľne žijúce

všetky

Uruguaj

b)

Aratinga auricapillus

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Coracopsis vasa

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Falconidae
Falco chicquera
Sagittariidae
Sagittarius serpentarius
GRUIFORMES
Gruidae

PSITTACIFORMES
Loriidae
Charmosyna diadema
Psittacidae
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Cyanoliseus patagonus

voľne žijúce

všetky

Čile, Uruguaj

b)

Deroptyus accipitrinus

voľne žijúce

všetky

Peru, Surinam

b)

Hapalopsittaca amazonina

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Hapalopsittaca pyrrhops

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Leptosittaca branickii

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Poicephalus gulielmi

voľne žijúce

všetky

Kamerun, Pobrežie Slono
viny, Kongo, Guinea

b)

Poicephalus robustus

voľne žijúce

všetky

Konžská demokratická repu
blika, Pobrežie Slonoviny,
Guinea, Mali, Nigéria, Togo,
Uganda

b)

Psittacus erithacus

voľne žijúce

všetky

Benin, Rovníková Guinea,
Libéria, Nigéria

b)

Psittacus erithacus timneh

voľne žijúce

všetky

Guinea, Guinea-Bissau

b)

Psittrichas fulgidus

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Pyrrhura caeruleiceps

voľne žijúce

všetky

Kolumbia

b)

Pyrrhura pfrimeri

voľne žijúce

všetky

Brazília

b)

Pyrrhura subandina

voľne žijúce

všetky

Kolumbia

b)

Triclaria malachitacea

voľne žijúce

všetky

Argentína, Brazília

b)

Asio capensis

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Bubo lacteus

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Bubo poensis

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Glaucidium capense

voľne žijúce

všetky

Rwanda

b)

Glaucidium perlatum

voľne žijúce

všetky

Kamerun, Guinea

b)

Ptilopsis leucotis

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Scotopelia bouvieri

voľne žijúce

všetky

Kamerun

b)

Scotopelia peli

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

voľne žijúce

všetky

Salvádor, Guatemala, Mexiko

b)

STRIGIFORMES
Strigidae

REPTILIA
CROCODYLIA
Alligatoridae
Caiman crocodilus
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voľne žijúce

všetky

Guyana

b)

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Uromastyx aegyptia

pôvod „F“ (1)

všetky

Egypt

b)

Uromastyx dispar

voľne žijúce

všetky

Alžírsko, Mali, Sudán

b)

Uromastyx geyri

voľne žijúce

všetky

Mali, Niger

b)

Brookesia decaryi

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma ambreense

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma andringitraense

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma boettgeri

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma brevicorne

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma capuroni

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma cucullatum

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma fallax

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma furcifer

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma gallus

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma gastrotaenia

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma glawi

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma globifer

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma guibei

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma guillaumeti

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma hilleniusi

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma linota

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma malthe

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma marojezense

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma nasutum

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma oshaughnessyi

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma parsonii

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma peyrierasi

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Palaeosuchus trigonatus
Crocodylidae
Crocodylus niloticus
SAURIA
Agamidae

Chamaeleonidae

6.11.2010

SK

Druh

Úradný vestník Európskej únie

Pôvod

Exempláre

L 290/11

Krajiny pôvodu

Právny základ:
článok 4
ods. 6 písm.:

Calumma tsaratananense

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma vatosoa

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Calumma vencesi

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Chamaeleo camerunensis

voľne žijúce

všetky

Kamerun

b)

Chamaeleo deremensis

voľne žijúce

všetky

Tanzánia

b)

Chamaeleo eisentrauti

voľne žijúce

všetky

Kamerun

b)

Chamaeleo ellioti

voľne žijúce

všetky

Burundi

b)

Chamaeleo feae

voľne žijúce

všetky

Rovníková Guinea

b)

Chamaeleo fuelleborni

voľne žijúce

všetky

Tanzánia

b)

Chamaeleo gracilis

voľne žijúce

všetky

Bhutan

b)

z farmových
chovov

všetky

Bhutan

b)

z farmových
chovov

dĺžka tela meraná od pred
ného okraja hlavy po kloaku
väčšia ako 8 cm

Togo

b)

Chamaeleo montium

voľne žijúce

všetky

Kamerun

b)

Chamaeleo pfefferi

voľne žijúce

všetky

Kamerun

b)

Chamaeleo senegalensis

z farmových
chovov

dĺžka tela meraná od pred
ného okraja hlavy po kloaku
väčšia ako 6 cm

Togo

b)

Chamaeleo werneri

voľne žijúce

všetky

Tanzánia

b)

Chamaeleo wiedersheimi

voľne žijúce

všetky

Kamerun

b)

Furcifer angeli

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Furcifer antimena

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Furcifer balteatus

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Furcifer belalandaensis

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Furcifer bifidus

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Furcifer campani

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Furcifer labordi

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Furcifer minor

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Furcifer monoceras

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Furcifer nicosiai

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Furcifer petteri

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Furcifer rhinoceratus

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Furcifer tuzetae

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Furcifer willsii

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)
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Cordylidae
Cordylus mossambicus

voľne žijúce

všetky

Mozambik

b)

Cordylus tropidosternum

voľne žijúce

všetky

Mozambik

b)

Cordylus vittifer

voľne žijúce

všetky

Mozambik

b)

Phelsuma abbotti

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma antanosy

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma barbouri

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma berghofi

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma breviceps

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma comorensis

voľne žijúce

všetky

Komory

b)

Phelsuma dubia

voľne žijúce

všetky

Komory, Madagaskar

b)

Phelsuma flavigularis

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma guttata

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma hielscheri

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma klemmeri

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma laticauda

voľne žijúce

všetky

Komory

b)

Phelsuma malamakibo

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma masohoala

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma modesta

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma mutabilis

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma pronki

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma pusilla

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma seippi

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma serraticauda

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma standingi

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma v-nigra

voľne žijúce

všetky

Komory

b)

Uroplatus ebenaui

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Uroplatus fimbriatus

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Uroplatus guentheri

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Uroplatus henkeli

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Uroplatus lineatus

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Gekkonidae
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Uroplatus malama

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Uroplatus phantasticus

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Uroplatus pietschmanni

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Uroplatus sikorae

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

voľne žijúce

všetky

Mexiko, Spojené štáty
americké

b)

voľne žijúce

všetky

Salvádor

b)

voľne žijúce

všetky

Šalamúnove ostrovy

b)

Varanus beccarii

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Varanus dumerilii

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Varanus exanthematicus

voľne žijúce

všetky

Benin, Togo

b)

z farmových
chovov

všetky

Bhutan

b)

z farmových
chovov

s celkovou dĺžkou tela väčšou
ako 35 cm

Togo

b)

Varanus jobiensis (syno
nymum V. karlschmidti)

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Varanus niloticus

voľne žijúce

všetky

Benin, Burundi, Mozambik,
Togo

b)

z farmových
chovov

všetky

Benin, Togo

b)

voľne žijúce

všetky

Togo

b)

z farmových
chovov

všetky

Togo

b)

Varanus salvadorii

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Varanus salvator

voľne žijúce

všetky

Čína, India, Singapur

b)

Boa constrictor

voľne žijúce

všetky

Salvádor, Honduras

b)

Calabaria reinhardtii

voľne žijúce

všetky

Togo

b)

z farmových
chovov

všetky

Benin, Togo

b)

voľne žijúce

všetky

Paraguaj

b)

voľne žijúce

všetky

Laos

b)

Helodermatidae
Heloderma suspectum
Iguanidae
Iguana iguana
Scincidae
Corucia zebrata
Varanidae

Varanus ornatus

SERPENTES
Boidae

Eunectes murinus
Elapidae
Naja atra
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Naja kaouthia

voľne žijúce

všetky

Laos

b)

Naja siamensis

voľne žijúce

všetky

Laos

b)

Liasis fuscus

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Morelia boeleni

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Python molurus

voľne žijúce

všetky

Čína

b)

Python natalensis

z farmových
chovov

všetky

Mozambik

b)

Python regius

voľne žijúce

všetky

Benin, Guinea

b)

Python reticulatus

voľne žijúce

všetky

India, Malajzia (polostrov),
Singapur

b)

Python sebae

voľne žijúce

všetky

Mauritánia

b)

Chrysemys picta

všetky

živé

všetky

d)

Trachemys scripta elegans

všetky

živé

všetky

d)

Batagur borneoensis

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Cuora amboinensis

voľne žijúce

všetky

Indonézia, Malajzia, Vietnam

b)

Cuora galbinifrons

voľne žijúce

všetky

Čína, Laos, Vietnam

b)

Heosemys spinosa

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Leucocephalon yuwonoi

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Malayemys subtrijuga

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Notochelys platynota

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Siebenrockiella crassicollis

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Erymnochelys
madagascariensis

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Peltocephalus
dumerilianus

voľne žijúce

všetky

Guyana

b)

Podocnemis lewyana

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Podocnemis unifilis

voľne žijúce

všetky

Surinam

b)

voľne žijúce

všetky

Seychely

b)

Pythonidae

TESTUDINES
Emydidae

Geoemydidae

Podocnemididae

Testudinidae
Aldabrachelys gigantea
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Chelonoidis denticulata

voľne žijúce

všetky

Bolívia, Ekvádor

b)

Geochelone elegans

voľne žijúce

všetky

Pakistan

b)

Geochelone platynota

voľne žijúce

všetky

Mjanmarsko

b)

Geochelone sulcata

z farmových
chovov

všetky

Benin, Togo

b)

Gopherus agassizii

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Gopherus berlandieri

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Indotestudo elongata

voľne žijúce

všetky

Bangladéš, Čína, India

b)

Indotestudo forstenii

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Indotestudo travancorica

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Kinixys belliana

voľne žijúce

všetky

Mozambik

b)

z farmových
chovov

všetky

Bhutan

b)

voľne žijúce

všetky

Benin, Togo

b)

z farmových
chovov

všetky

Bhutan

b)

Kinixys spekii

voľne žijúce

všetky

Mozambik

b)

Manouria emys

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Manouria impressa

voľne žijúce

všetky

Vietnam

b)

Stigmochelys pardalis

voľne žijúce

všetky

Konžská demokratická repu
blika, Mozambik, Uganda

b)

z farmových
chovov

všetky

Mozambik, Zambia

b)

pôvod „F“ (1)

všetky

Zambia

b)

voľne žijúce

všetky

Kazachstan

b)

Amyda cartilaginea

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Chitra chitra

voľne žijúce

všetky

Malajzia

b)

Pelochelys cantorii

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Cryptophyllobates
azureiventris

voľne žijúce

všetky

Peru

b)

Dendrobates variabilis

voľne žijúce

všetky

Peru

b)

Dendrobates
ventrimaculatus

voľne žijúce

všetky

Peru

b)

Kinixys homeana

Testudo horsfieldii
Trionychidae

AMPHIBIA
ANURA
Dendrobatidae
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Mantellidae
Mantella aurantiaca

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Mantella bernhardi

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Mantella crocea

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Mantella expectata

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Mantella milotympanum
(syn. M. aurantiaca
milotympanum)

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Mantella viridis

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Conraua goliath

voľne žijúce

všetky

Kamerun

b)

Rana catesbeiana

všetky

živé

všetky

d)

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Hippocampus barbouri

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Hippocampus comes

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Hippocampus histrix

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Hippocampus kelloggi

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Hippocampus kuda

voľne žijúce

všetky

Indonézia, Vietnam

b)

Hippocampus spinosis
simus

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

voľne žijúce

všetky

Nikaragua

b)

Microhylidae
Scaphiophryne gottlebei
Ranidae

ACTINOPTERYGII
PERCIFORMES
Labridae
Cheilinus undulatus
SYNGNATHIFORMES
Syngnathidae

ARTHROPODA
ARACHNIDA
ARANEAE
Theraphosidae
Brachypelma albopilosum
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SCORPIONES
Scorpionidae
Pandinus imperator

z farmových
chovov

všetky

Bhutan

b)

Ornithoptera croesus

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Ornithoptera urvillianus

voľne žijúce

všetky

Šalamúnove ostrovy

b)

z farmových
chovov

všetky

Šalamúnove ostrovy

b)

voľne žijúce

všetky

Šalamúnove ostrovy

b)

z farmových
chovov

všetky

Šalamúnove ostrovy

b)

voľne žijúce

všetky

Grenada, Haiti

b)

Hippopus hippopus

voľne žijúce

všetky

Nová Kaledónia, Tonga,
Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna crocea

voľne žijúce

všetky

Fidži, Tonga, Vanuatu,
Vietnam

b)

Tridacna derasa

voľne žijúce

všetky

Fidži, Nová Kaledónia, Fili
píny, Palau, Tonga, Vanuatu,
Vietnam

b)

Tridacna gigas

voľne žijúce

všetky

Fidži, Marshallove ostrovy,
Mikronézia, Palau, PapuaNová Guinea, Šalamúnove
ostrovy, Tonga, Vanuatu,
Vietnam

b)

Tridacna maxima

voľne žijúce

všetky

Mikronézia, Fidži, Marshal
love ostrovy, Mozambik,
Nová Kaledónia, Tonga,
Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna rosewateri

voľne žijúce

všetky

Mozambik

b)

Tridacna squamosa

voľne žijúce

všetky

Fidži, Mozambik, Nová
Kaledónia, Tonga, Vanuatu,
Vietnam

b)

Tridacna tevoroa

voľne žijúce

všetky

Tonga

b)

INSECTA
LEPIDOPTERA
Papilionidae

Ornithoptera victoriae

MOLLUSCA
BIVALVIA
MESOGASTROPODA
Strombidae
Strombus gigas
VENEROIDA
Tridacnidae
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CNIDARIA
HELIOPORACEA
Helioporidae
voľne žijúce

všetky

Šalamúnove ostrovy

b)

voľne žijúce

všetky

Haiti

b)

Catalaphyllia jardinei

voľne žijúce

všetky okrem exemplárov
kultivovaných v morskom
prostredí
prichytených
k umelým substrátom

Indonézia

b)

Catalaphyllia jardinei

voľne žijúce

všetky

Šalamúnove ostrovy

b)

Euphyllia cristata

voľne žijúce

všetky okrem exemplárov
kultivovaných v morskom
prostredí
prichytených
k umelým substrátom

Indonézia

b)

Euphyllia divisa

voľne žijúce

všetky okrem exemplárov
kultivovaných v morskom
prostredí
prichytených
k umelým substrátom

Indonézia

b)

Euphyllia fimbriata

voľne žijúce

všetky okrem exemplárov
kultivovaných v morskom
prostredí
prichytených
k umelým substrátom

Indonézia

b)

Plerogyra spp.

voľne žijúce

všetky okrem exemplárov
kultivovaných v morskom
prostredí
prichytených
k umelým substrátom

Indonézia

b)

Favites halicora

voľne žijúce

všetky

Tonga

b)

Platygyra sinensis

voľne žijúce

všetky

Tonga

b)

voľne žijúce

všetky okrem exemplárov
kultivovaných v morskom
prostredí
prichytených
k umelým substrátom

Indonézia

b)

Acanthastrea hemprichii

voľne žijúce

všetky

Tonga

b)

Blastomussa spp.

voľne žijúce

všetky okrem exemplárov
kultivovaných v morskom
prostredí
prichytených
k umelým substrátom

Indonézia

b)

Cynarina lacrymalis

voľne žijúce

všetky okrem exemplárov
kultivovaných v morskom
prostredí
prichytených
k umelým substrátom

Indonézia

b)

Scolymia vitiensis

voľne žijúce

všetky

Tonga

b)

Heliopora coerulea
SCLERACTINIA
Agariciidae
Agaricia agaricites
Caryophylliidae

Faviidae

Merulinidae
Hydnophora
microconos

Mussidae
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voľne žijúce

všetky okrem exemplárov
kultivovaných v morskom
prostredí
prichytených
k umelým substrátom

Indonézia

b)

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Trachyphyllia geoffroyi

voľne žijúce

všetky

Fidži

b)

Trachyphyllia geoffroyi

voľne žijúce

všetky okrem exemplárov
kultivovaných v morskom
prostredí
prichytených
k umelým substrátom

Indonézia

b)

voľne rastúce

všetky

Bosna a Hercegovina, Švaj
čiarsko, Ukrajina

b)

Pachypodium inopinatum

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Pachypodium rosulatum

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Pachypodium rutenber
gianum ssp. sofiense

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

voľne rastúce

všetky

Madagaskar, Mozambik,
Vietnam

b)

Euphorbia ankarensis

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia banae

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia berorohae

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia bongolavensis

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia bulbispina

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia duranii

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia fiananantsoae

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia guillauminiana

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia iharanae

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia kondoi

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia labatii

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia lophogona

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Scolymia vitiensis

Pocilloporidae
Seriatopora stellata
Trachyphilliidae

RASTLINY
Amaryllidaceae
Galanthus nivalis
Apocynaceae

Cycadaceae
Cycadaceae spp.
Euphorbiaceae
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Euphorbia millotii

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia neohumbertii

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia pachypodoides

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia razafindratsirae

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia
suzannae-manieri

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia waringiae

voľne rastúce

všetky

Madagaskar

b)

Anacamptis pyramidalis

voľne rastúce

všetky

Švajčiarsko, Turecko

b)

Barlia robertiana

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

Cephalanthera rubra

voľne rastúce

všetky

Nórsko

b)

Cypripedium japonicum

voľne rastúce

všetky

Čína, Severná Kórea,
Japonsko, Južná Kórea

b)

Cypripedium macranthos

voľne rastúce

všetky

Južná Kórea, Rusko

b)

Cypripedium
margaritaceum

voľne rastúce

všetky

Čína

b)

Cypripedium micranthum

voľne rastúce

všetky

Čína

b)

Dactylorhiza latifolia

voľne rastúce

všetky

Nórsko

b)

Dactylorhiza romana

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

Dactylorhiza russowii

voľne rastúce

všetky

Nórsko

b)

Dactylorhiza traunsteineri

voľne rastúce

všetky

Lichtenštajnsko

b)

Dendrobium bellatulum

voľne rastúce

všetky

Vietnam

b)

Dendrobium nobile

voľne rastúce

všetky

Laos

b)

Dendrobium wardianum

voľne rastúce

všetky

Vietnam

b)

Himantoglossum hircinum

voľne rastúce

všetky

Švajčiarsko

b)

Nigritella nigra

voľne rastúce

všetky

Nórsko

b)

Ophrys holoserica

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

Ophrys insectifera

voľne rastúce

všetky

Lichtenštajnsko, Nórsko

b)

Ophrys pallida

voľne rastúce

všetky

Alžírsko

b)

Ophrys sphegodes

voľne rastúce

všetky

Švajčiarsko

b)

Ophrys tenthredinifera

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

Ophrys umbilicata

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

Orchidaceae
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Orchis coriophora

voľne rastúce

všetky

Rusko, Švajčiarsko

b)

Orchis italica

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

Orchis laxiflora

voľne rastúce

všetky

Švajčiarsko

b)

Orchis mascula

voľne rastúce/
vypestované

všetky

Albánsko

b)

Orchis morio

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

Orchis pallens

voľne rastúce

všetky

Rusko

b)

Orchis provincialis

voľne rastúce

všetky

Švajčiarsko

b)

Orchis punctulata

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

Orchis purpurea

voľne rastúce

všetky

Švajčiarsko, Turecko

b)

Orchis simia

voľne rastúce

všetky

Bosna a Hercegovina, Chor
vátsko, Bývalá juhoslovanská
republika Macedónsko, Švaj
čiarsko, Turecko

b)

Orchis tridentata

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

Orchis ustulata

voľne rastúce

všetky

Rusko

b)

Phalaenopsis parishii

voľne rastúce

všetky

Vietnam

b)

Serapias cordigera

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

Serapias parviflora

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

Serapias vomeracea

voľne rastúce

všetky

Švajčiarsko, Turecko

b)

Spiranthes spiralis

voľne rastúce

všetky

Lichtenštajnsko, Švajčiarsko

b)

Cyclamen intaminatum

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

Cyclamen mirabile

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

Cyclamen pseudibericum

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

Cyclamen trochopte
ranthum

voľne rastúce

všetky

Turecko

b)

voľne rastúce

všetky

Madagaskar, Mozambik,
Vietnam

b)

voľne rastúce

všetky

Madagaskar, Mozambik,
Vietnam

b)

Primulaceae

Stangeriaceae
Stangeriaceae spp.
Zamiaceae
Zamiaceae spp.

(1) Živočíchy narodené v zajatí, ktoré nespĺňajú kritériá kapitoly XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty.
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NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 998/2010
z 5. novembra 2010
o povolení Enterococcus faecium DSM 7134 ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm
(držiteľom povolenia je spoločnosť Lactosan GmbH & Co KG)
(Text s významom pre EHP)

dospel vo svojom stanovisku z 27. mája 2010 (5)
k záveru, že Enterococcus faecium DSM 7134 nemá
v rámci navrhovaných podmienok použitia nežiaduci
účinok na zdravie zvierat, zdravie ľudí ani na životné
prostredie a že kŕmenie cieľových druhov zvierat touto
doplnkovou látkou môže zlepšiť zootechnické parametre.
Úrad sa nedomnieva, že sú potrebné osobitné požiadavky
na monitorovanie po uvedení na trh. Úrad tiež overil
správu o metóde analýzy tejto kŕmnej doplnkovej látky
v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium
Spoločenstva zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach
určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho
článok 9 ods. 2,
keďže:
V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie
doplnkových látok určených na používanie vo výžive
zvierat, ako aj podmienky a postupy udeľovania takýchto
povolení.

(1)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola
predložená žiadosť o povolenie prípravku uvedeného
v prílohe k tomuto nariadeniu. K tejto žiadosti boli prilo
žené údaje a dokumenty vyžadované podľa článku 7 ods.
3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(2)

Žiadosť sa týka povolenia Enterococcus faecium DSM 7134
ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm, ktorá
sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „zootech
nické doplnkové látky“.

(3)

(4)

Používanie Enterococcus faecium DSM 7134 bolo naria
dením Komisie (ES) č. 538/2007 (2) povolené pre odstav
čatá a ošípané na výkrm, nariadením Komisie (ES) č.
1521/2007 (3) pre prasnice a nariadením Komisie (ES)
č. 521/2005 (4) dočasne povolené – na obdobie štyroch
rokov – pre kurčatá na výkrm.

(5)

Na podloženie žiadosti o povolenie používania prípravku
pre kurčatá na výkrm boli predložené nové údaje.
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“)

(6)

Z posúdenia Enterococcus faecium DSM 7134 vyplýva, že
podmienky na udelenie povolenia v zmysle článku 5
nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Preto by sa
používanie tohto prípravku malo povoliť tak, ako sa
uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

(7)

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

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnko
vých látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej
skupiny „stabilizátory črevnej mikroflóry“, sa povoľuje ako
doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok stanovených
v uvedenej prílohe.
Článok 2
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 5. novembra 2010
Za Komisiu
predseda
José Manuel BARROSO

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Ú.
Ú.
Ú.
Ú.

v.
v.
v.
v.

EÚ
EÚ
EÚ
EÚ

L
L
L
L

268, 18.10.2003, s. 29.
128, 16.5.2007, s. 16.
335, 20.12.2007, s. 24.
84, 2.4.2005, s. 3.

(5) Vestník EFSA (2010); 8(6):1636.
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PRÍLOHA

Identifikačné
číslo
Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická
Názov držiteľa
Doplnková látka
doplnkovej
povolenia
metóda
látky

Druh alebo
kategória
zvierat

Maximálny
vek

Minimálny
obsah

Maximálny
obsah

Iné ustanovenia

CFU/kg kompletného krmiva
s obsahom vlhkosti 12 %

Koniec platnosti
povolenia

SK

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: stabilizátory črevnej mikroflóry.
4b1841

Lactosan
GmbH
& Co KG

Enterococcus
faecium
DSM 7134

Zloženie doplnkovej látky
prípravok Enterococcus faecium DSM
7134 obsahujúci najmenej:
v prášku: 1 × 1010 CFU/g doplnkovej
látky
granulovaný (vo forme mikrokapsúl):
1 × 1010 CFU/g doplnkovej látky

—

5 × 108

—

1. V návode na použitie doplnkovej látky
a premixu je potrebné uviesť teplotu pri
skladovaní,
lehotu
skladovateľnosti
a stabilitu pri granulovaní.
2. Môže sa používať v krmivách obashujú
cich povolené kokcidiostatiká: diklazuril,
halofuginón hydrobromid, robenidín
hydrochlorid,
dekochinát,
lasalocid
A sodný, maduramicín. amónny alebo
monenzín sodný.

Enterococcus faecium DSM 7134
Analytická metóda (1)
Meranie: metódou platňového naná
šania použitím žlčovo-eskulínového
agaru s azidom
Identifikácia: metóda gélovej elektro
forézy s pulzným poľom (Pulsed Field
Gel Electrophoresis – PFGE).

26. novembra
2020

Úradný vestník Európskej únie

Charakteristika účinnej látky

kurčatá na
výkrm

(1) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto webovej stránke referenčného laboratória Spoločenstva: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives
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NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 999/2010
z 5. novembra 2010
o povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) produkovanej kmeňom Aspergillus oryzae (DSM 17594) ako
kŕmnej doplnkovej látky pre prasnice (držiteľom povolenia je spoločnosť DSM Nutritional
Products Ltd)
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

(5)

Na doloženie žiadosti sa predložili nové údaje. Európsky
úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel vo
svojom stanovisku z 25. mája 2010 (3) k záveru, že 6fytáza (EC 3.1.3.26) produkovaná kmeňom Aspergillus
oryzae (DSM 17594) nemá v rámci navrhovaných
podmienok použitia nežiaduci účinok na zdravie zvierat,
zdravie ľudí ani na životné prostredie a že jej používanie
môže zlepšiť stráviteľnosť fosforu. Úrad sa nedomnieva,
že sú potrebné osobitné požiadavky na monitorovanie
po uvedení na trh. Úrad tiež overil správu o metóde
analýzy tejto kŕmnej doplnkovej látky v krmive, ktorú
predložilo referenčné laboratórium Spoločenstva zriadené
nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Z posúdenia 6-fytázy (EC 3.1.3.26) produkovanej
kmeňom Aspergillus oryzae (DSM 17594) vyplýva, že
podmienky na udelenie povolenia uvedené v článku 5
nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Preto by sa
používanie tohto prípravku malo povoliť tak, ako je
uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

(7)

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

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach
určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho
článok 9 ods. 2,
keďže:
(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie
doplnkových látok určených na používanie vo výžive
zvierat, ako aj podmienky a postupy udeľovania takýchto
povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola
predložená žiadosť o povolenie prípravku uvedeného
v prílohe k tomuto nariadeniu. K tejto žiadosti boli
pripojené údaje a dokumenty vyžadované podľa článku
7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:
(3)

(4)

Žiadosť sa týka povolenia nového použitia enzymatic
kého prípravku 6-fytáza (EC 3.1.3.26) produkovaného
kmeňom Aspergillus oryzae (DSM 17594) ako kŕmnej
doplnkovej látky pre prasnice, ktorá sa má zaradiť do
kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové
látky“.
Používanie 6-fytázy (EC 3.1.3.26) produkovanej kmeňom
Aspergillus oryzae (DSM 17594) bolo nariadením Komisie
(ES) č. 1088/2009 (2) povolené pre odstavčatá, ošípané
na výkrm, hydinu na výkrm a nosnice.

Článok 1
Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnko
vých látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej
skupiny „látky zvyšujúce stráviteľnosť“, sa povoľuje ako
doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok stanovených
v uvedenej prílohe.
Článok 2
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 5. novembra 2010
Za Komisiu
predseda
José Manuel BARROSO

(1) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) Ú. v. EÚ L 297, 13.11.2009, s. 6.

(3) Vestník EFSA 2010; 8(6):1634.
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PRÍLOHA

Identifikačné
číslo
doplnkovej
látky

Názov držiteľa
povolenia

Doplnková
látka

Zloženie, chemický vzorec, opis,
analytická metóda

Druh alebo
kategória
zvierat

Maximálny vek

Minimálny
obsah

Maximálny
obsah

Jednotky aktivity/kg kompletného
krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Iné ustanovenia

Koniec platnosti
povolenia

SK

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: látky zvyšujúce stráviteľnosť.
4a6

DSM Nutritional
Products Ltd
zastúpená spoloč
nosťou DSM
Nutritional
products Sp. Z o.o

6-fytáza

Zloženie doplnkovej látky

EC 3.1.3.26

Prípravok 6-fytáza produkovaný
kmeňom Aspergillus oryzae (DSM
17594) s minimálnou aktivitou:
v obalenej forme: 10 000 FYT (1)/g
v iných pevných stavoch:
50 000 FYT/g

—

1 500 FYT

—

1. V návode na použitie doplnkovej látky
a premixu je potrebné uviesť teplotu pri
skladovaní,
lehotu
skladovateľnosti
a stabilitu pri granulovaní.

26. novembra
2020

2. Na použitie v krmive s obsahom fosforu
viazaného na fytín viac ako 0,23 %.
3. Na účely bezpečnosti: počas manipulácie
sa má použiť ochranná dýchacia maska,
okuliare a rukavice.

Charakteristika účinnej látky
6-fytáza produkovaná kmeňom
Aspergillus oryzae (DSM 17594)
Analytická metóda (2)
Kolorimetrická metóda založená
na reakcii molybdénanu vanadič
ného s anorganickým fosfátom,
ktorý vzniká pôsobením 6-fytázy
na substrát obsahujúci fytát (fytát
sodný) pri pH 5,5 a teplote 37 °C,
kvantitatívne stanovená zo štan
dardnej krivky pre anorganický
fosfát.

Úradný vestník Európskej únie

v kvapalnom stave: 20 000 FYT/g

Prasnice

(1) Jeden FYT je množstvo enzýmu, ktoré za reakčných podmienok za jednu minútu uvoľní 1 μmol anorganického fosfátu z fytátu sodného pri koncentrácii fytátu 5.0 mM a pri pH 5,5 a teplote 37 °C počas 30 minút inkubovania.
(2) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto webovej stránke referenčného laboratória Spoločenstva: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives
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NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1000/2010
z 3. novembra 2010,
ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2305/2003, (ES)
č. 969/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 1964/2006, (ES) č. 27/2008, (ES) č. 1067/2008 a (ES) č.
828/2009, pokiaľ ide o termíny podávania žiadostí a vydávania dovozných povolení na rok 2011
v rámci colných kvót na sladké zemiaky, maniokový škrob, maniok, obilniny, ryžu, cukor a olivový
olej, a ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadení (ES) č. 382/2008, (ES) č. 1518/2003, (ES) č.
596/2004, (ES) č. 633/2004 a (ES) č. 951/2006, pokiaľ ide o termíny vydávania vývozných povolení
na rok 2011 v sektoroch hovädzieho mäsa, bravčového mäsa, vajec, hydinového mäsa, cukru
a izoglukózy mimo kvóty
pravidlá pre určité ročné tarifné kvóty pre sladké zemiaky
a maniokový škrob (6) sa ustanovujú osobitné ustano
venia na podávanie žiadostí a vydávanie dovozných
povolení na sladké zemiaky v rámci colných kvót
09.4013 a 09.4014 a na maniokový škrob v rámci
colných kvót 09.4064 a 09.4065.

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na rozhodnutie Rady 96/317/ES z 13. mája 1996
o uzavretí výsledkov konzultácií s Thajskom podľa článku XXIII
GATT (1), a najmä na jeho článok 3,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna
1996 o implementácií koncesií stanovených v zozname CXL
vypracovanom bezprostredne po záveroch rokovaní podľa
článku XXIV.6 GATT (2), a najmä na jeho článok 1 ods. 1,

(2)

Nariadením Komisie (ES) č. 27/2008 z 15. januára 2008,
ktorým sa otvára a zabezpečuje správa niektorých
ročných tarifných kvót pre výrobky zaradené do kódov
KN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 a 0714 90 19
s pôvodom v niektorých tretích krajinách iných ako
Thajsko (7), sa ustanovujú osobitné ustanovenia na podá
vanie žiadostí a vydávanie dovozných povolení na
príslušné výrobky v rámci colných kvót 09.4009,
09.4010, 09.4011, 09.4012 a 09.4021.

(3)

Nariadením Komisie (ES) č. 1067/2008 z 30. októbra
2008, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných
kvót Spoločenstva pre bežnú pšenicu z tretích krajín,
okrem pšenice vysokej kvality a ktoré stanovuje výnimku
z nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (8), nariadením
Komisie (ES) č. 2305/2003 z 29. decembra 2003,
ktorým sa otvára tarifná kvóta Spoločenstva na dovoz
jačmeňa z tretích krajín a ustanovuje sa jej spravo
vanie (9), a nariadením Komisie (ES) č. 969/2006
z 29. júna 2006, ktorým sa otvára a ustanovuje správa
colnej kvóty Spoločenstva na dovoz kukurice pôvodom
z tretích krajín (10), sa ustanovujú osobitné ustanovenia
na podávanie žiadostí a vydávanie dovozných povolení
na bežnú pšenicu, okrem pšenice vysokej kvality, v rámci
colných kvót 09.4123, 09.4124 a 09.4125, na jačmeň
v rámci colnej kvóty 09.4126 a na kukuricu v rámci
colnej kvóty 09.4131.

(4)

Nariadením Komisie (ES) č. 2058/96 z 28. októbra
1996, ktoré otvára a spravuje colnú kvótu pre zlomkovú
ryžu s číselným znakom 1006 40 00 na produkciu

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) (3), a najmä na jeho články 61, 144 ods. 1,
148, 156 a 161ods. 3 v spojení s jeho článkom 4,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1528/2007
z 20. decembra 2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na
výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou
skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov,
stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré
vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (4),
a najmä na jeho článok 9 ods. 5,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 z 22. júla
2008, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných prefe
rencií na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011
a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 552/97, (ES) č.
1933/2006 a nariadenia Komisie (ES) č. 1100/2006 a (ES) č.
964/2007 (5), a najmä na jeho článok 11 ods. 7,
keďže:
Nariadením Komisie (ES) č. 2402/96 zo 17. decembra
1996 otvárajúcim a stanovujúcim administratívne

(1)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

Ú.
Ú.
Ú.
Ú.
Ú.

v.
v.
v.
v.
v.

ES L 122, 22.5.1996, s. 15.
ES L 146, 20.6.1996, s. 1.
EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.
EÚ L 348, 31.12.2007, s. 1.
EÚ L 211, 6.8.2008, s. 1.

(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)

Ú.
Ú.
Ú.
Ú.
Ú.

v.
v.
v.
v.
v.

ES L 327, 18.12.1996, s. 14.
EÚ L 13, 16.1.2008, s. 3.
EÚ L 290, 31.10.2008, s. 3.
EÚ L 342, 30.12.2003, s. 7.
EÚ L 176, 30.6.2006, s. 44.
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potravinových prípravkov s číselným znakom
1901 10 (1), a nariadením (ES) č. 1964/2006
z 22. decembra 2006 o podrobných pravidlách otvárania
a o spôsobe spravovania dovoznej kvóty na ryžu
s pôvodom v Bangladéši, podľa nariadenia Rady (EHS)
č. 3491/90 (2), sa ustanovujú osobitné ustanovenia na
podávanie žiadostí a vydávanie dovozných povolení na
zlomkovú ryžu v rámci colnej kvóty 09.4079 a na ryžu
s pôvodom v Bangladéši v rámci colnej kvóty 09.4517.

Nariadením Komisie (ES) č. 828/2009 z 10. septembra
2009, ktorým sa na hospodárske roky 2009/2010 až
2014/2015 ustanovujú podrobné uplatňovacie pravidlá
na dovoz a rafináciu výrobkov z cukru položky colného
sadzobníka 1701 v rámci preferenčných dohôd (3), sa
ustanovujú osobitné ustanovenia na podávanie žiadostí
a vydávanie dovozných povolení v rámci colných kvót
09.4221, 09.4231, 09.4241 až 09.4247.

(5)

Nariadením Komisie (ES) č. 1918/2006 z 20. decembra
2006, ktorým sa otvára colná kvóta a stanovuje spravo
vanie colnej kvóty na olivový olej s pôvodom
v Tunisku (4), sa ustanovujú osobitné ustanovenia na
podávanie žiadostí a vydávanie dovozných povolení na
olivový olej v rámci colnej kvóty 09.4032.

(6)

Vzhľadom na dni pracovného voľna v roku 2011 je
vhodné na určité obdobia ustanoviť odchýlku
z nariadení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2058/96, (ES)
č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1918/2006,
(ES) č. 1964/2006, (ES) č. 1067/2008 a (ES) č.
828/2009, pokiaľ ide o termíny na podávanie žiadostí
o dovozné povolenia a na vydávanie týchto povolení, aby
sa zabezpečilo dodržanie predmetných objemov kvót.

(7)

V článku 12 ods. 1 druhom pododseku nariadenia
Komisie (ES) č. 382/2008 z 21. apríla 2008
o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povo
lení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa (5), článku 3
ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1518/2003
z 28. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné
pravidlá zavedenia systému vývozných licencií v sektore
bravčového mäsa (6), článku 3 ods. 3 nariadenia Komisie
(ES) č. 596/2004 z 30. marca 2004, ktorým sa ustano
vujú podrobné pravidlá na vykonanie systému vývozných
licencií v odvetví vajec (7), a článku 3 ods. 3 nariadenia
Komisie (ES) č. 633/2004 z 30. marca 2004, ktorým sa
ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému
vývozných povolení v sektore hydinového mäsa (8), sa

(8)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )

Ú.
Ú.
Ú.
Ú.
Ú.
Ú.
Ú.
Ú.

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

ES L 276, 29.10.1996, s. 7.
EÚ L 408, 30.12.2006, s. 19.
EÚ L 240, 11.9.2009, s. 14.
EÚ L 365, 21.12.2006, s. 84.
EÚ L 115, 29.4.2008, s. 10.
EÚ L 217, 29.8.2003, s. 35.
EÚ L 94, 31.3.2004, s. 33.
EÚ L 100, 6.4.2004, s. 8.
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ustanovuje, že vývozné povolenia sa vydávajú v stredu,
ktorá nasleduje po týždni, v ktorom sa žiadosti
o povolenia predložili za predpokladu, že Komisia
počas tohto obdobia neprijala žiadne osobitné opatrenie.

(9)

V článku 7d ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 951/2006
z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá
implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ
ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore
cukru (9), sa ustanovuje, že vývozné povolenia na cukor
a izoglukózu mimo kvóty sa vydávajú od piatka, ktorý
nasleduje po týždni, v ktorom boli žiadosti o povolenia
podané, za predpokladu, že Komisia v danom období
neprijala žiadne osobitné opatrenie.

(10)

Vzhľadom na dni pracovného voľna v roku 2011
a následné nepravidelné uverejňovanie Úradného vestníka
Európskej únie bude lehota od podávania žiadostí do dňa,
keď sa povolenia majú vydávať, príliš krátka na to, aby sa
zabezpečila riadna správa trhu. Toto časové obdobie by
sa preto malo predĺžiť.

(11)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1157/2009 (10), ktoré sa
odchyľuje od určitých nariadení, pokiaľ ide o termíny
na podávanie žiadostí a vydávanie dovozných
a vývozných povolení v roku 2010, je preto potrebné
zrušiť.

(12)

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

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Sladké zemiaky
1.
Odchylne od článku 3 nariadenia (ES) č. 2402/96 sa
žiadosti o dovozné povolenia na sladké zemiaky v rámci
colných kvót 09.4013 a 09.4014 nemôžu na rok 2011
podávať pred utorkom 4. januára 2011 ani po utorku
13. decembra 2011.

2.
Odchylne od odseku 1 článku 8 nariadenia (ES) č.
2402/96 sa dovozné povolenia na sladké zemiaky v rámci
colných kvót 09.4013 a 09.4014, o ktoré sa požiadalo
v termíne uvedenom v prílohe I k tomuto nariadeniu, vydávajú
v termíne uvedenom v uvedenej prílohe I, s výhradou opatrení
prijatých s uplatnením odseku 2 článku 7 nariadenia Komisie
(ES) č. 1301/2006 (11).
(9) Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.
(10) Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2009, s. 60.
(11) Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.
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Článok 2

Článok 5

Maniokový škrob

Ryža

1.
Odchylne od prvého pododseku článku 9 nariadenia (ES)
č. 2402/96 sa žiadosti o dovozné povolenia na maniokový
škrob v rámci colných kvót 09.4064 a 09.4065 nemôžu na
rok 2011 podávať pred utorkom 4. januára 2011 ani po utorku
13. decembra 2011.

1.
Odchylne od tretieho pododseku odseku 1 článku 2 naria
denia (ES) č. 2058/96 sa žiadosti o dovozné povolenia na
zlomkovú ryžu v rámci kvóty 09.4079 na rok 2011 nemôžu
podávať po piatku 9. decembra 2011, 13.00 hod. bruselského
času.

2.
Odchylne od odseku 1 článku 13 nariadenia (ES) č.
2402/96 sa dovozné povolenia na maniokový škrob v rámci
colných kvót 09.4064 a 09.4065, o ktoré sa požiadalo
v termíne uvedenom v prílohe II k tomuto nariadeniu, vydávajú
v termíne uvedenom v uvedenej prílohe II, s výhradou opatrení
prijatých s uplatnením odseku 2 článku 7 nariadenia Komisie
(ES) č. 1301/2006.

2.
Odchylne od prvého pododseku odseku 3 článku 4 naria
denia (ES) č. 1964/2006 sa žiadosti o dovozné povolenia na
zlomkovú ryžu s pôvodom v Bangladéši v rámci kvóty 09.4517
na rok 2011 nemôžu podávať po piatku 9. decembra 2011,
13.00 hod. bruselského času.

Článok 6
Článok 3

Cukor

Maniok

Odchylne od odseku 1 článku 4 nariadenia (ES) č. 828/2009 sa
žiadosti o dovozné povolenia na výrobky z odvetvia cukru
v rámci colných kvót 09.4221, 09.4231 a 09.4241 až 09.4247
nemôžu podávať od piatku 16. decembra 2011 13.00 hod.
bruselského času až do piatku 30. decembra 2011 13.00
hod. bruselského času.

1.
Odchylne od prvého pododseku článku 8 nariadenia (ES)
č. 27/2008 sa žiadosti o dovozné povolenia na maniok v rámci
colných kvót 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 a 09.4021
nemôžu na rok 2011 podávať pred pondelkom 3. januára 2011
ani po strede 14. decembra 2011, 13.00 hod. bruselského času.

2.
Odchylne od odseku 4 článku 8 nariadenia (ES) č.
27/2008 sa dovozné povolenia na maniok v rámci colnej
kvóty 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 a 09.4021,
o ktoré sa požiadalo v termínoch uvedených v prílohe III,
vydávajú v termínoch uvedených v uvedenej prílohe III,
s výhradou opatrení prijatých s uplatnením odseku 2 článku
7 nariadenia (ES) č. 1301/2006.

Článok 7
Olivový olej
Odchylne od odseku 3 článku 3 nariadenia (ES) č. 1918/2006
sa dovozné povolenia na olivový olej, o ktoré sa požiadalo
v obdobiach uvedených v prílohe IV k tomuto nariadeniu, vydá
vajú v príslušných termínoch uvedených v danej prílohe,
s výhradou opatrení prijatých s uplatnením odseku 2 článku
7 nariadenia (ES) č. 1301/2006.

Článok 4
Obilniny
1.
Odchylne od druhého pododseku odseku 1 článku 4
nariadenia (ES) č. 1067/2008 sa žiadosti o dovozné povolenia
na bežnú pšenicu okrem pšenice vysokej kvality v rámci kvót
09.4123, 09.4124 a 09.4125 na rok 2011 nemôžu podávať po
piatku 16. decembra 2011, 13.00 hod. bruselského času.

2.
Odchylne od druhého pododseku odseku 1 článku 3
nariadenia (ES) č. 2305/2003 sa žiadosti o dovozné povolenia
na jačmeň v rámci kvóty 09.4126 na rok 2011 nemôžu
podávať po piatku 16. decembra 2011, 13.00 hod. bruselského
času.

3.
Odchylne od druhého pododseku odseku 1 článku 4
nariadenia (ES) č. 969/2006 sa žiadosti o dovozné povolenia
na kukuricu v rámci kvóty 09.4131 na rok 2011 nemôžu
podávať po piatku 16. decembra 2011, 13.00 hod. bruselského
času.

Článok 8
Vývozné povolenia s náhradou pre sektory hovädzieho
a bravčového mäsa, vajec a hydinového mäsa
Odchylne od druhého pododseku odseku 1 článku 12 naria
denia (ES) č. 382/2008, odseku 3 článku 3 nariadenia (ES) č.
1518/2003, odseku 3 článku 3 nariadenia (ES) č. 596/2004
a odseku 3 článku 3 nariadenia (ES) č. 633/2004 sa vývozné
povolenia, o ktoré sa požiadalo v obdobiach uvedených
v prílohe V k tomuto nariadeniu, vydávajú k príslušným
termínom uvedeným v danej prílohe.

Odchýlka uvedená v prvom pododseku sa uplatňuje len za
predpokladu, že sa žiadne z osobitných opatrení uvedených
v článku 12 ods. 2 a ods. 3 nariadenia (ES) č. 382/2008, článku
3 ods. 4 a ods. 4a nariadenia (ES) č. 1518/2003, článku 3 ods.
4 a ods. 4a nariadenia (ES) č. 596/2004 a článku 3 ods. 4 a ods.
4a nariadenia (ES) č. 633/2004 neprijalo pred uvedenými
termínmi vydávania.
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Článok 9

Článok 10

Cukor a izoglukóza mimo kvóty

Nariadenie (ES) č. 1157/2009 sa zrušuje s účinnosťou od
31. decembra 2010.

Odchylne od odseku 1 článku 7d nariadenia (ES) č. 951/2006
sa vývozné povolenia na cukor a izoglukózu mimo kvóty,
o ktoré sa požiadalo v obdobiach uvedených v prílohe VI
k tomuto nariadeniu, vydávajú k príslušným termínom
uvedeným v danej prílohe.
Odchýlka uvedená v prvom pododseku sa uplatňuje len za
predpokladu, že pred uvedenými termínmi vydania povolení
sa neprijalo žiadne z osobitných opatrení uvedených v článku
9 ods. 1 a ods. 2 nariadenia (ES) č. 951/2006.

Článok 11
Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Jeho účinnosť končí 31. decembra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 3. novembra 2010
Za Komisiu
v mene predsedu
Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka
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PRÍLOHA I
Vydávanie dovozných povolení na sladké zemiaky v rámci colných kvót 09.4013 a 09.4014 pre určité obdobia
roku 2011
Termíny podania žiadostí

Termíny vydávania povolení

utorok 19. apríla 2011

piatok 29. apríla 2011

utorok 3. mája 2011

streda 11. mája 2011

utorok 31. mája 2011

štvrtok 9. júna 2011

utorok 19. júla 2011

streda 27. júla 2011

utorok 9. augusta 2011

streda 17. augusta 2011

utorok 25. októbra 2011

štvrtok 3. novembra 2011

PRÍLOHA II
Vydávanie dovozných povolení na maniokový škrob v rámci colných kvót 09.4064 a 09.4065 pre určité
obdobia roku 2011

Termíny podania žiadostí

Termíny vydávania povolení

utorok 19. apríla 2011

piatok 29. apríla 2011

utorok 3. mája 2011

streda 11. mája 2011

utorok 31. mája 2011

štvrtok 9. júna 2011

utorok 19. júla 2011

streda 27. júla 2011

utorok 9. augusta 2011

streda 17. augusta 2011

utorok 25. októbra 2011

štvrtok 3. novembra 2011
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PRÍLOHA III
Vydávanie dovozných povolení na maniok v rámci colných kvót 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 a 09.4021
pre určité obdobia roku 2011
Termíny podania žiadostí

Termíny vydávania povolení

pondelok 18., utorok 19. a streda 20. apríla 2011

piatok 29. apríla 2011

pondelok 2., utorok 3. a streda 4. mája 2011

streda 11. mája 2011

pondelok 30., utorok 31. mája a streda 1. júna 2011

štvrtok 9. júna 2011

pondelok 18., utorok 19. a streda 20. júla 2011

streda 27. júla 2011

pondelok 8., utorok 9. a streda 10. augusta 2011

streda 17. augusta 2011

pondelok 24., utorok 25. a streda 26. októbra 2011

štvrtok 3. novembra 2011

PRÍLOHA IV

Obdobia podávania žiadostí o dovozné povolenia na olivový olej

Termíny vydávania povolení

pondelok 18. alebo utorok 19. apríla 2011

piatok 29. apríla 2011

pondelok 2. alebo utorok 3. mája 2011

streda 11. mája 2011

pondelok 30. alebo utorok 31. mája 2011

štvrtok 9. júna 2011

pondelok 18. alebo utorok 19. júla 2011

streda 27. júla 2011

pondelok 8. alebo utorok 9. augusta 2011

streda 17. augusta 2011

pondelok 24. alebo utorok 25. októbra 2011

štvrtok 3. novembra 2011
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PRÍLOHA V

Obdobia podávania žiadostí o vývozné povolenia pre sektory hovädzieho
mäsa, bravčového mäsa, vajec a hydinového mäsa

Termíny vydávania povolení

od 18. apríla do 22. apríla 2011

28. apríla 2011

od 2. do 6. mája 2011

12. mája 2011

od 6. do 10. júna 2011

16. júna 2011

od 8. do 12. augusta 2011

18. augusta 2011

od 24. do 28. októbra 2011

4. novembra 2011

od 19. do 30. decembra 2011

5. januára 2012

PRÍLOHA VI

Obdobia podávania žiadostí o vývozné povolenia na cukor a izoglukózu mimo kvóty

Termíny vydávania povolení

od 24. do 28. októbra 2011

8. novembra 2011

od 19. do 23. decembra 2011

6. januára 2012
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NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1001/2010
z 5. novembra 2010,
ktorým sa stotridsiatyôsmykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá
niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom
spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Káida a Talibanom
zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo
vzťahovať
zmrazenie
finančných
prostriedkov
a hospodárskych zdrojov, a o zmenení a doplnení jede
nástich záznamov v tomto zozname.

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája
2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia
namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným
s Usámom bin Ládinom, sieťou al-Káida a Talibanom a ruší
nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz urči
tého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov
a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finanč
ných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane (1), a najmä
na jeho článok 7 ods. 1 písm. a), článok 7a ods. 1 a článok 7a
ods. 5 (2),

(3)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 by sa preto mala
zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať.

(4)

S cieľom zabezpečiť, aby boli opatrenia ustanovené
v tomto nariadení účinné, malo by toto nariadenie nado
budnúť účinnosť okamžite,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Keďže:
(1)

(2)

Článok 1
Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 uvádza osoby,
skupiny a subjekty, na ktoré sa podľa uvedeného naria
denia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov
a hospodárskych zdrojov.

Príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 881/2002 sa týmto mení
a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Dňa 20. októbra 2010 Výbor Bezpečnostnej rady OSN
pre sankcie rozhodol o pridaní dvoch fyzických osôb do

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

Článok 2

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

V Bruseli 5. novembra 2010
Za Komisiu
v mene predsedu
Karel KOVANDA

úradujúci generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy

(1) Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.
(2) Článok 7a bol vložený nariadením Rady (EÚ) č. 1286/2009
(Ú. v. EÚ L 346, 23.12.2009, s. 42).
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PRÍLOHA
Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

(1) Pod nadpis „Fyzické osoby“ sa dopĺňajú tieto záznamy:

(a) „Hakimullah Mehsud [alias a) Hakeemullah Mehsud, b) Zulfiqar]. Dátum narodenia: približne 1979. Miesto
narodenia: Pakistan. Štátna príslušnosť: Pakistan. Ďalšie informácie: a) údajne sa narodil v južnom Waziristane
v Pakistane; b) pravdepodobne sa zdržuje v Pakistane; c) je vodcom Tehrik-i-Taliban Pakistan, organizácie so
sídlom na kmeňových územiach pozdĺž afgansko-pakistanskej hranice. Dátum zaradenia do zoznamu podľa
článku 2a ods. 4 písm. b): 21.10.2010.“

(b) „Wali Ur Rehman. Dátum narodenia: približne 1970. Miesto narodenia: Pakistan. Štátna príslušnosť: Pakistan.
Ďalšie informácie: a) údajne sa narodil v južnom Waziristane v Pakistane; b) pravdepodobne sa zdržuje
v Pakistane; c) je emirom agentúry Tehrik-i-Taliban pre juhovýchodný Waziristan, federálne spravované kmeňové
územia Pakistanu. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 21.10.2010.“

(2) Záznam „Ahmed Khalfan Ghailani [alias a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d)
Ahmed, Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani,
Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar
Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed The Tanzanian,
p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu]. Dátum narodenia: a)
14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Miesto narodenia: Zanzibar, Tanzánia. Štátna príslušnosť:
Tanzánia. Ďalšie informácie: zatknutý v júli 2004 a od júla 2007 zadržiavaný Spojenými štátmi americkými.“ sa
nahrádza takto:

„Ahmed Khalfan Ghailani [alias a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d) Ahmed,
Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani,
Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar
Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed The Tanzanian,
p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu]. Adresa: Spojené štáty
americké. Dátum narodenia: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Miesto narodenia: Zanzibar,
Tanzánia. Štátna príslušnosť: Tanzánia. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 17.10.2001.“

(3) Záznam „Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz [alias a) Al-Fauwaz, Khaled, b) Al-Fauwaz, Khaled A., c) AlFawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled, f) Al Fawwaz, Khaled, g) Khalid Abdulrahman H.
Al Fawaz]. Adresa: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londýn NW2 7BR, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: a)
25.8.1962; b) 24.8.1962. Miesto narodenia: Kuvajt. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo pasu: 456682 (vydaný
6.11.1990, jeho platnosť sa skončila 13.9.1995). Ďalšie informácie: Zdržuje sa v Londýne.“ pod nadpisom „Fyzické
osoby“ nahrádza takto:

„Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz [alias a) Al-Fauwaz, Khaled, b) Al-Fauwaz, Khaled A., c) Al-Fawwaz,
Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled, f) Al Fawwaz, Khaled, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz].
Adresa: Londýn, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 24.8.1962. Miesto narodenia: Kuvajt. Štátna príslušnosť:
Saudská Arábia. Číslo pasu: 456682 (vydaný 6.11.1990, jeho platnosť sa skončila 13.9.1995). Dátum zaradenia do
zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 24.4.2002.“

(4) Záznam „Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel
Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza AlMasri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza]. Adresa: a) 9 Aldboume Road, Shepherds Bush, Londýn
W12 OLW, Spojené kráľovstvo; b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londýn W6 OPW, Spojené kráľovstvo Dátum
narodenia: 15.4.1958. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt. Štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo. Ďalšie infor
mácie: v súčasnosti vo väzbe v Spojenom kráľovstve.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha
Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) AlMasri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza]. Adresa: a) 9 Aldboume Road, Shepherds Bush, Londýn W12 OLW,
Spojené kráľovstvo; b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londýn W6 OPW, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia:
15.4.1958. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt. Štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo. Dátum zaradenia do
zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 24.4.2002.“
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(5) Záznam „Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Adresa: Birmingham,
Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 6.3.1969. Miesto narodenia: Baja, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo
pasu: L497470 (tuniský cestovný pas vydaný 3.6.1997, jeho platnosť sa skončila 2.6.2002). Dátum zaradenia do
zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 25.6.2003.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri [alias a) Mnasri Fethi ben Rebai, b) Mnasri Fethi ben Rebaj, c) Mnasri Fethi
ben al-Rabai, d) Mnasri Fethi ben Rabaj,(e) Fethi Alic, f) Amor, g) Omar Abu, h) Omar Tounsi, i) Amar]. Adresa:
Birmingham, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: a) 6.3.1969; b) 6.3.1963; c) 3.6.1963. Miesto narodenia: a) AlSanadil Farm, Nafzah, guvernorát Baja, Tunisko; b) Tunisko; c) Alžírsko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu:
L497470 (tuniský cestovný pas vydaný 3.6.1997, jeho platnosť sa skončila 2.6.2002). Ďalšie informácie: meno
matky je Fatima Balayish. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 25.6.2003.“

(6) Záznam „Ahmed Hosni Rarrbo [alias a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah). Adresa: Alžírsko. Dátum narodenia:
12.9.1974. Miesto narodenia: Bologhine, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Ďalšie informácie: a) v januári 2003
bol odsúdený v Taliansku a bol mu uložený trest odňatia slobody na dva roky a štyri mesiace. Dňa 17. mája 2004
bol odsúdený odvolacím súdom v Taliansku a bol mu uložený trest odňatia slobody na osem mesiacov; b) od
31. mája 2006 sa zdržuje v Alžírsku.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Ahmed Hosni Rarrbo [alias a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah c) Rarrbo Ahmed Hosni]. Adresa: Alžírsko.
Dátum narodenia: 12.9.1974. Miesto narodenia: a) Bologhine, Alžírsko. b) Francúzsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko.
Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 25.6.2003.“

(7) Záznam „Maxamed Cabdullaah Ciise, [alias a) Maxamed Cabdullaahi Ciise; b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah
Mayamed Ciise. Adresa: a) Londýn, Spojené kráľovstvo (platná v novembri 2008); b) Via Quaranta, Miláno,
Taliansko (predchádzajúca adresa). Dátum narodenia: 8.10.1974. Miesto narodenia: Kismaayo, Somálsko. Štátna
príslušnosť: Somálsko. Národná identifikácia: PX910063D (identifikačné číslo v Spojenom kráľovstve). Ďalšie infor
mácie: v súčastnosti v Spojenom kráľovstve. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b):
12.11.2003.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Maxamed Cabdullaah Ciise, [alias a) Maxamed Cabdullaahi Ciise; b) Maxammed Cabdullaahi; c) Cabdullah Mayamed
Ciise]. Adresa: Somálsko. Dátum narodenia: 8.10.1974. Miesto narodenia: Kismaayo, Somálsko. Štátna príslušnosť:
Somálsko. Národná identifikácia: PX910063D (identifikačné číslo v Spojenom kráľovstve). Ďalšie informácie: po
odsune zo Spojeného kráľovstva sa v apríli 2009 zdržiaval v Somálsku. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku
2a ods. 4 písm. b): 12.11.2003.“

(8) Záznam „Barakat Telecommunications Company Limited (aka BTELCO), Bakara Market, budovy Dar Salaam, Moga
dišo, Somálsko; Kievitlaan 16, t Veld, Noord-Holland, Holandsko“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny
a subjekty“ sa nahrádza takto:

„Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO). Adresa: Bakara Market, budovy Dar Salaam,
Mogadišo, Somálsko. Ďalšie informácie: Kancelária v Holandsku uzavretá a znefunkčnená v auguste 2009. Dátum
zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 9.11.2001.“

(9) Záznam „Ansar al-Islam [taktiež známi ako a) Zasvetenci islamu, b) Jund al-Islam, c) Bojovníci islamu, d) Kurdskí
obranci islamu, e) Obranci islamu v Kurdistane, f) Nasledovníci islamu v Kurdistane, g) Kurdský Taliban, h) Bojovníci
Boha, i) Ansar al-Sunna Army, j) Ansar al-Sunna]; Ďalšie informácie: umiestnenie: severný Irak. Dátum zaradenia do
zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 24.2.2003.“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa
nahrádza takto:

„Ansar al-Islam [alias a) Zasvätenci islamu, b) Jund al-Islam, c) Bojovníci islamu, d) Kurdskí podporovatelia islamu,
e) Podporovatelia islamu v Kurdistane, f) Nasledovníci islamu v Kurdistane, g) Kurdský Taliban, h) Bojovníci Boha, i)
Ansar al-Sunna Army, j) Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna]. Ďalšie informácie: Sídli a svoje aktivity vykonáva
hlavne v severnom Iraku, udržuje si však prítomnosť aj v západnom a strednom Iraku. Dátum zaradenia do
zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 24.2.2003.“

(10) Záznam „Meadowbrook Investments Limited. Adresa: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Spojené
kráľovstvo. Ďalšie informácie: Registračné číslo: 05059698.“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa
nahrádza takto:
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„Meadowbrook Investments Limited. Adresa: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Spojené kráľovstvo. Ďalšie informácie: a) registračné číslo 05059698; b) spojený s Mohammedom Benhammedim. Dátum zara
denia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 7.2.2006.“
(11) Záznam „Ozlam Properties Limited. Adresa: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Spojené kráľovstvo. Ďalšie
informácie: Registračné číslo: 05258730.“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:
„Ozlam Properties Limited. Adresa: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Spojené kráľovstvo. Ďalšie informácie:
a) registračné číslo 05258730; b) spojený s Mohammedom Benhammedim. Dátum zaradenia do zoznamu podľa
článku 2a ods. 4 písm. b): 7.2.2006.“
(12) Záznam „Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Adresa: a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7
4JQ, Spojené kráľovstvo b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Spojené kráľovstvo. Ďalšie informácie: a)
webová lokalita: http://www.saraproperties.co.uk; b) registračné číslo: 4636613.“ sa nahrádza takto:
„Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Adresa: a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ,
Spojené kráľovstvo; b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Spojené kráľovstvo. Ďalšie informácie: a) registračné
číslo 4636613; b) spojený s Mohammedom Benhammedim. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4
písm. b): 7.2.2006.“

6.11.2010

SK

6.11.2010

Úradný vestník Európskej únie

L 290/37

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1002/2010
z 5. novembra 2010,
ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov
ovocia a zeleniny
keďže:

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
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,

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Urugu
ajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú
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 nariadeniu,
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 6. novembra 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 5. novembra 2010
Za Komisiu
v mene predsedu
Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka

(1) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.
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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

AL
MA
MK
TR
ZZ

57,0
77,3
42,0
95,0
67,8

0707 00 05

EG
MK
TR
ZA
ZZ

161,4
59,4
129,6
121,6
118,0

0709 90 70

MA
TR
ZZ

60,3
150,5
105,4

0805 20 10

MA
ZA
ZZ

67,8
154,0
110,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

AR
HR
TR
UY
ZA
ZZ

100,3
59,6
64,7
58,7
60,7
68,8

0805 50 10

AR
BR
CL
TR
UY
ZA
ZZ

70,6
83,8
81,9
73,6
41,2
76,8
71,3

0806 10 10

BR
TR
US
ZA
ZZ

220,7
146,6
239,4
79,2
171,5

0808 10 80

AR
AU
CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

75,7
149,8
84,2
68,6
115,6
118,9
86,7
99,9

0808 20 50

CN
US
ZZ

50,6
48,2
49,4

(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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ROZHODNUTIA
ROZHODNUTIE KOMISIE
z 3. novembra 2010,
ktorým sa ustanovujú kritériá a opatrenia na financovanie komerčných demonštračných projektov,
ktorých cieľom je environmentálne bezpečné zachytávanie a geologické ukladanie CO2, ako aj
demonštračných projektov využívajúcich inovačné technológie výroby energie z obnoviteľných
zdrojov v rámci systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov
v Spoločenstve vytvoreného smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES
[oznámené pod číslom K(2010) 7499]
(2010/670/EÚ)
EURÓPSKA KOMISIA,

(4)

Financovanie podľa tohto rozhodnutia musí byť podmie
nené súhlasom Komisie v prípade akéhokoľvek podielu
štátnej pomoci na celkovom finančnom príspevku
z verejných zdrojov podľa článkov 107 a 108 zmluvy
s cieľom zabezpečiť, aby financovanie bolo limitované
v rozsahu potrebnom na implementáciu a realizáciu
projektu, berúc do úvahy možné negatívne vplyvy na
hospodársku súťaž. Členské štáty musia preto informovať
Komisiu o akomkoľvek financovaní zahŕňajúcom štátnu
pomoc podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, aby sa umož
nila koordinácia výberového konania na základe tohto
rozhodnutia s procesom posudzovania štátnej pomoci.

(5)

Financovanie poskytované na základe tohto rozhodnutia
nie je súčasťou všeobecného rozpočtu Európskej únie.
Preto sa môže skombinovať s financovaním z iných
nástrojov vrátane štrukturálnych a kohéznych fondov
a Európskeho energetického programu pre obnovu
(EEPO). Zároveň sa môže spojiť s financovaním formou
pôžičiek poskytovaných v rámci finančného nástroja na
zdieľanie rizika (FNZR) zriadeného Úniou a Európskou
investičnou bankou (EIB).

(6)

S cieľom eliminovať súťaženie členských štátov pri
poskytovaní dotácií je financovanie podľa tohto rozhod
nutia stanovené pevne na úrovni 50 % zodpovedajúcich
nákladov, pokiaľ celková suma financovania podľa tohto
rozhodnutia neprekročí limit 15 % celkových disponibil
ných kvót podľa znenia smernice 2003/87/ES. V takom
prípade by malo byť financovanie obmedzené na 15 %
celkových dostupných kvót. Toto financovanie musí
zároveň predstavovať doplnok významného spolufinan
covania realizátorom. S cieľom eliminovať uprednostňo
vanie projektov financovaných v rámci EEPO sa financo
vanie podľa tohto rozhodnutia zníži o výšku finančných
prostriedkov získaných od EEPO.

(7)

Vytvorenie demonštračného programu EÚ pozostávajú
ceho z najlepších možných projektov využívajúcich
širokú škálu technológií v geograficky vyvážených

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady
2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obcho
dovania s emisnými kvótami skleníkových plynov
v Spoločenstve, ktorou sa dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (1),
a najmä na jej článok 10a ods. 8 tretí pododsek,
keďže:
(1)

V júni 2008 Európska rada vyzvala Komisiu, aby v čo
najkratšom čase predložila mechanizmus na stimuláciu
investícií členských štátov a súkromného sektora, ktoré
zabezpečia výstavbu a prevádzku najviac 12 demonštrač
ných projektov zachytávania a geologického ukladania
CO2 (carbon capture and storage, ďalej len „CCS“) do
roku 2015.

(2)

V článku 10a ods. 8 smernice 2003/87/ES sa ustanovuje
mechanizmus financovania komerčných demonštračných
projektov, ktorých cieľom je environmentálne bezpečné
zachytávanie a geologické ukladanie CO2 (ďalej len
„demonštračné projekty CCS“) a demonštračné projekty
inovačných technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje
(ďalej len „demonštračné projekty RES“). S cieľom zabez
pečiť bezproblémové financovanie tohto mechanizmu je
potrebné stanoviť pravidlá, ako aj kritériá výberu
a implementácie týchto projektov a základné princípy
speňažovania kvót a riadenia výnosov.

(3)

(1 )

Komisia prijala 7. októbra 2009 oznámenie s názvom
Investovanie do vývoja nízkouhlíkových energetických
technológií (2), ktoré zdôrazňuje úlohu financovania na
základe tohto rozhodnutia pri implementovaní európ
skeho Plánu strategických energetických technológií
(plán SET) z hľadiska potrebných demonštračných
projektov.

Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.
(2) KOM(2009) 519 v konečnom znení.
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miestach v rámci územia členských štátov, ich výhrad
ných ekonomických zón a pevninových prahov
nemožno efektívne dosiahnuť, ak sa projekty vyberajú
na vnútroštátnej úrovni. Výber sa preto musí uskutočniť
na úrovni Únie. S cieľom zabezpečiť súlad
s vnútroštátnymi postupmi výberu a financovania
musia členské štáty prevziať zodpovednosť za zozbie
ranie žiadostí o financovanie od sponzorov
a zhodnotenie projektov na základe spôsobilostných
kritérií stanovených týmto rozhodnutím. Keďže projekty
financované v rámci tohto rozhodnutia budú vo väčšine
prípadov spolufinancovať členské štáty, členské štáty
musia
niesť
zodpovednosť
za
rozhodnutie
o skutočnosti, ktoré projekty si želajú podporovať
a ktoré žiadosti majú v úmysle predložiť do výberového
konania Únie. Predloženie týchto žiadostí nemá nahradiť
oznámenie o štátnej pomoci v prípadoch, keď súčasťou
financovania je zložka štátnej pomoci. Úloha členských
štátov by sa mala ďalej posilniť tak, že s príslušným
členským štátom sa pred rozhodnutím o pridelení finanč
ných prostriedkov podľa potreby znovu prekonzultuje
hodnota a štruktúra celkových príspevkov zo zdrojov
verejného financovania a Výboru pre zmenu klímy sa
predloží návrh zoznamu vybraných projektov vrátane
kvality projektov.

(8)

(9)

(10)

Na základe skúseností s výberom a financovaním
projektov sa Komisia usilovala o zapojenie EIB do
procesu implementácie tohto rozhodnutia. EIB súhlasila,
že konajúc na žiadosť, v mene a na účet Komisie bude
vykonávať niektoré úlohy súvisiace s výberom projektov,
speňažením kvót a riadením výnosov. Konkrétne
podmienky spolupráce vrátane odmeny pre EIB sa
stanovia v zmluve uzatvorenej medzi Komisiou a EIB,
ktorá podlieha schváleniu rozhodovacích orgánov EIB.
EIB získa odmenu za realizáciu týchto úloh z príjmu
vytvoreného z riadenia výnosov.

Výnosy získané z 300 miliónov kvót by sa mali prideliť
v rámci dvoch kôl výzev na predkladania návrhov, aby sa
na jednej strane umožnilo dostatočne pripraveným
projektom získať financie už v prvom kole a na strane
druhej bolo možné v druhom kole upraviť technickú
alebo geografickú nerovnováhu. Ak v rámci konkrétnej
podkategórie projektov neexistuje dostatočná hospo
dárska súťaž v prvom kole, rozhodnutia o poskytnutí
finančných prostriedkov v rámci tejto podkategórie by
sa mali posunúť do druhého kola s cieľom maximali
zovať využitie finančných zdrojov v rámci tohto rozhod
nutia.

Financovanie v rámci tohto rozhodnutia by malo byť
vyčlenené len na projekty využívajúce technológie,
ktoré sú vzhľadom na súčasný stav v rozhodujúcich
podkategóriách jednotlivých technológií inovačné. Tieto
technológie by sa zatiaľ nemali využívať na komerčné
účely, mali by však byť dostatočne pripravené na pred
vedenie v štádiu pred komerčným využívaním. Mali by
mať dobré vyhliadky na úspešné predvedenie, berúc do
úvahy skutočnosť, že technologické riziká sú neodvráti
teľné a navrhovaný rozsah predvedenia by mal dosahovať
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takú úroveň, aby nevznikli žiadne významné dodatočné
problémy s ďalším rozširovaním kapacít. Zároveň by
mali disponovať vysokým potenciálom reprodukovateľ
nosti, a teda prinášať významné vyhliadky v oblasti
cenovo prijateľnej redukcie CO2 v Únii a zároveň aj
v globálnom meradle. Preto požiadavku spôsobilosti na
financovanie by mali splniť len projekty, ktoré patria do
konkrétnych kategórií projektov a ktoré spĺňajú
konkrétne požiadavky stanovené týmto rozhodnutím.

(11)

S cieľom zabezpečiť technologickú rozmanitosť by sa
malo financovať osem demonštračných projektov CCS
(z toho najmenej jeden a najviac tri projekty v každej
kategórii projektov, najmenej tri projekty na ukladanie
v ložisku uhľovodíkov a najmenej tri projekty na ucho
vávanie v hlbinnom zásobníku so slanou vodou)
v prvom kole výzev na predkladanie návrhov a zároveň
by sa mal v rámci každej podkategórie projektov RES
financovať jeden projekt v prvom kole výzev na pred
kladanie návrhov. Ak budú k dispozícii dostatočné
zdroje, malo by byť možné financovať viac projektov
so zachovaním rovnováhy medzi demonštračnými
projektmi CCS a RES. Ďalej s cieľom zabezpečiť geogra
fickú rovnováhu by sa mal v rámci každého jedného
členského štátu financovať aspoň jeden a najviac tri
projekty. Projekty, ktoré sa majú realizovať na území
niekoľkých členských štátov, by nemali byť z hľadiska
ich charakteru limitované týmito kritériami.

(12)

V zásade sa vyberú projekty, ktoré nákladovo najefektív
nejším spôsobom spĺňajú parametre pre konkrétnu kate
góriu.

(13)

V snahe zabezpečiť, aby sa vybrané projekty uviedli do
prevádzky podľa plánu a aby sa finančné prostriedky
využili efektívne, prijatie rozhodnutia o poskytnutí
finančných prostriedkov by malo byť podmienené
vydaním všetkých súvisiacich povolení danej krajiny
v súlade s príslušnými požiadavkami vyplývajúcimi
z práva Únie a prijatím záverečného investičného
rozhodnutia sponzormi v rámci stanovenej lehoty od
prijatia
rozhodnutia
o
poskytnutí
finančných
prostriedkov.

(14)

Členské štáty by mali rozdeliť výnosy medzi projekty na
základe právne záväzných nástrojov. Podľa požiadavky
smernice 2003/87/ES by sa rozdelenie malo uskutočniť
ročne na základe množstva uloženého CO2 v rámci
demonštračných projektov CCS a nahláseného, monito
rovaného a overeného podľa smernice 2003/87/ES a na
základe množstva energie vyrobenej v rámci projektov
RES. Avšak v prípade, že členské štáty budú garantovať
vrátenie prebytočných finančných prostriedkov, by malo
byť možné prideliť časť alebo všetky finančné prostriedky
projektu ešte pred jeho uvedením do prevádzky.
Z hľadiska mimoriadneho významu poznatkov
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zdieľaných v zmysle demonštračného programu sa
finančné prostriedky môžu prideliť len v prípade, že sa
splní požiadavka na zdieľanie poznatkov.
(15)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so
stanoviskom Výboru pre klimatické zmeny,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Predmet
Toto rozhodnutie stanovuje pravidlá a kritériá pre nasledujúce
oblasti:
1. výber komerčných demonštračných projektov, ktorých
cieľom je environmentálne bezpečné zachytávanie
a geologické ukladanie CO2 (ďalej len „demonštračné
projekty CCS“), a demonštračných projektov inovačných
technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje (ďalej len
„demonštračné projekty RES“), uvedených v smernici
2003/87/ES;
2. speňaženie kvót uvedených v smernici 2003/87/ES na
podporu demonštračných projektov CCS a RES a riadenie
súvisiacich výnosov;
3. vyplatenie výnosov a
projektov CCS a RES.

implementácia

demonštračných

Toto rozhodnutie vrátane ustanovení týkajúcich sa peňažného
vyčíslenia kvót sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté iné
vykonávacie akty prijaté na základe smernice 2003/87/ES.
Článok 2
Princípy
1.
Počet kvót určených pre nových účastníkov podľa článku
10a ods. 8 smernice 2003/87/ES bude 300 miliónov.
2.
Výber demonštračných projektov CCS a RES na financo
vanie podľa tohto rozhodnutia sa uskutoční v rámci dvoch kôl
výzev na predkladanie návrhov organizovaných Komisiou
a adresovaných členským štátom a zodpovedajúcich ekvivalentu
200 miliónov kvót pre prvé kolo výzev na predkladanie
návrhov a ekvivalentu 100 miliónov kvót plus kvót zostávajú
cich z prvého kola výzev na predkladanie návrhov pre druhé
kolo výzev na predkladanie návrhov.
3.
Podľa článku 10a ods. 8 štvrtého pododseku štvrtej vety
smernice 2003/87/ES bude financovanie v rámci tohto rozhod
nutia tvoriť 50 % príslušných nákladov. Pokiaľ je celková požia
davka na financovanie z verejných zdrojov nižšia ako 50 %
príslušných nákladov, celková požiadavka na financovanie
z verejných zdrojov sa bude financovať podľa tohto rozhod
nutia.
Ak sa však financovanie v rámci tohto rozhodnutia skombinuje
s financovaním z Európskeho energetického programu pre
obnovu (EEPO), financovanie v rámci tohto rozhodnutia sa
zníži o výšku finančných prostriedkov získanú od EEPO.
Článok 3
Súvisiace náklady
1.
Na účely článku 2 ods. 3 sa použijú pravidlá v odsekoch 2
až 5 tohto článku.
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2.
Súvisiace náklady demonštračných projektov CCS predsta
vujú investičné náklady, ktoré vzniknú v rámci projektu
z dôvodu aplikovania CCS po odpočítaní čistej súčasnej
hodnoty najlepšieho odhadu prevádzkových výnosov
a nákladov vzniknutých v dôsledku použitia CCS počas prvých
10 rokov prevádzky.
3.
Súvisiace náklady demonštračných projektov RES predsta
vujú dodatočné investičné náklady, ktoré vzniknú v rámci
projektu z dôvodu aplikovania inovačných technológií využíva
júcich obnoviteľné zdroje energie po odpočítaní čistej súčasnej
hodnoty najlepšieho odhadu prevádzkových nákladov
a výnosov vzniknutých počas prvých 5 rokov v porovnaní
s konvenčnou výrobou pri rovnakej kapacite z hľadiska efek
tívnej výroby energie.
4.
Investičné náklady uvedené v odsekoch 2 a 3 budú
pokrývať náklady na investovanie do pôdy, závodu a vybavenia.
Investičné náklady môžu súvisieť aj s investíciou do transferu
technológií a prevádzkových licencií na know-how (ďalej len
„nehmotné aktíva“), ak sa splnia nasledujúce podmienky:
a) nehmotné aktívum sa považuje za odpisované aktívum;
b) nehmotné aktívum bolo zakúpené pri splnení trhových
podmienok za najnižšiu možnú cenu;
c) nehmotné aktívum zostane v držbe príjemcu najmenej päť
rokov.
Ak sa nehmotné aktívum odpredá pred uplynutím päťročného
obdobia uvedeného v druhom pododseku písm. c), výnos
z predaja sa odpočíta zo súvisiacich nákladov.
5.
Čisté prevádzkové náklady a výnosy uvedené v odsekoch
2 a 3 budú vychádzať z najlepšieho odhadu prevádzkových
výdavkov projektu v zmysle výrobných nákladov a budú brať
do úvahy všetky dodatočné výnosy vyplývajúce z programov
pomoci, a to aj v prípade, ak nepredstavujú štátnu pomoc
v rámci definície článku 107 ods. 1 zmluvy, ušetrené náklady
a existujúce daňové stimuly.
Článok 4
Úloha EIB
Európska investičná banka (EIB) bude plniť svoje úlohy vyplý
vajúce z tohto rozhodnutia na žiadosť, v mene a na účet
Komisie. Komisia bude priamo zodpovedať voči tretím stratám.
EIB získa odmenu za realizáciu týchto úloh z príjmu vytvore
ného z vlastného riadenia výnosov.
Komisia a EIB uzatvoria dohodu stanovujúcu konkrétne
obchodné podmienky, podľa ktorých si EIB bude plniť svoje
úlohy.
Článok 5
Výberové konanie
1.
Výzvy na predkladanie návrhov sa zverejnia v Úradnom
vestníku Európskej únie.
2.
Členské štáty zozbierajú žiadosti o financovanie projektov,
ktoré sa majú realizovať na ich území.
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Ak sa má však projekt realizovať na území viacerých členských
štátov (ďalej len „cezhraničný projekt“), členský štát, ktorý
prijme žiadosť o financovanie, o tom informuje ostatné členské
štáty, ktorých sa projekt týka, a bude spolupracovať s ostatnými
členskými štátmi s cieľom dosiahnuť spoločné rozhodnutie
v súvislosti s projektom predloženým členským štátom, ktorý
prijme žiadosť o financovanie.
3.
Členské štáty posúdia, či projekt spĺňa spôsobilostné
kritériá uvedené v článku 6. Ak ich spĺňa a členský štát projekt
podporuje, uvedený členský štát predloží návrh EIB a informuje
o tom Komisiu.
Pri predkladaní návrhov na financovanie musí členský štát
uviesť za každý projekt nasledujúce informácie:
a) príslušné náklady v eurách podľa článku 2 ods. 3;
b) celkovo požadovaný rozsah verejného financovania v eurách,
čo predstavuje príslušné náklady mínus akýkoľvek príspevok
k týmto nákladom od realizátora;
c) najlepší možný odhad čistej súčasnej hodnoty dodatočných
príjmov vyplývajúcich zo schém podpory, vypočítaný podľa
článku 3 ods. 5;
d) v prípade demonštračných projektov CCS musí uviesť
celkový plánovaný objem CO2 uloženého v priebehu prvých
desiatich rokov prevádzky alebo v prípade demonštračných
projektov RES aj celkové plánované množstvo energie vyro
benej v prvých piatich rokoch prevádzky.
Členské štáty zároveň informujú Komisiu o akomkoľvek finan
covaní projektu využívajúcom štátnu pomoc podľa článku 108
ods. 3 zmluvy, aby sa umožnila koordinácia výberového
konania s procesom posudzovania štátnej pomoci.
4.
Na základe návrhov predložených podľa odseku 3 tohto
článku EIB preskúma finančnú a technickú spôsobilosť (vykoná
kompletnú finančnú a technickú previerku) projektu v súlade
s článkom 7.
Ak sú závery skúmania pozitívne, EIB predloží Komisii v súlade
s článkom 8 odporúčania pre rozhodnutie o poskytnutí finanč
ných prostriedkov.
5.
Na základe odporúčaní podľa odseku 4 a po opakovanom
prerokovaní s príslušnými členskými štátmi, pri ktorom tieto
členské štáty prípadne potvrdia hodnotu a štruktúru celkového
finančného príspevku z verejných zdrojov, a v nadväznosti na
stanovisko prijaté Výborom pre klimatické zmeny podľa článku
3 rozhodnutia Rady 1999/468/ES (1) Komisia prijme rozhod
nutia o poskytnutí finančných prostriedkov určené členským
štátom s uvedením pridelených finančných prostriedkov pre
príslušné projekty v eurách.
Článok 6
Spôsobilostné kritériá
1.
Projekt je spôsobilý na financovanie, ak sú splnené nasle
dujúce kritériá:
(1) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
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a) na projekt sa musí vzťahovať jedna z kategórií uvedených
v časti A prílohy I;
b) projekt musí spĺňať požiadavky stanovené v časti B prílohy I;
c) projekty uvedené v časti A.II prílohy I musia mať inovačný
charakter. Existujúce osvedčené technológie nie sú spôsobilé.
2.
Pokiaľ nie je členský štát schopný predložiť EIB podľa
článku 5 ods. 3 návrhy projektov, ktoré spĺňajú príslušné
prahové hodnoty a na ktoré sa vzťahuje jedna z podkategórií
uvedených v časti A.II prílohy I, tento členský štát môže pred
ložiť návrhy projektov pod týmito prahovými hodnotami, na
ktoré sa takisto vzťahuje jedna z uvedených podkategórií, ktoré
sa odchylne od odseku 1 považujú za spôsobilé na financo
vanie.
Článok 7
Kompletná finančná a technická previerka
EIB vykoná kompletnú previerku navrhovaného projektu
v súlade s požiadavkami stanovenými vo výzvach na predkla
danie návrhov podľa článku 5 ods. 1 a bude sa zaoberať mini
málne nasledujúcimi oblasťami:
1. technický rozsah;
2. náklady;
3. financovanie;
4. implementácia;
5. prevádzka;
6. vplyv na životné prostredie;
7. postupy obstarania.
Článok 8
Výber projektov
1.
Financuje sa osem projektov, na ktoré sa vzťahuje časť A.I
prílohy I a jeden projekt z každej podkategórie projektov uvede
ných v časti A.II prílohy I.
Ak to však zdroje umožnia, budú sa môcť financovať ďalšie
projekty, pričom sa zachová rovnováha medzi demonštračnými
projektmi CCS a RES.
Ak sa v rámci konkrétnej podkategórie nepredložia viac ako dva
návrhy, Komisia zhodnotí možné vplyvy obmedzeného počtu
návrhov na hospodársku súťaž pre výber podľa tohto rozhod
nutia a podľa okolností môže rozhodnúť o odložení rozhodnutí
o poskytnutí finančných prostriedkov v rámci príslušnej podka
tegórie do druhého kola výzev na predkladanie návrhov.
2.
Projekty sa usporiadajú podľa zvyšujúcich sa nákladov na
výkonnostnú jednotku. Demonštračné projekty CCS predstavujú
jednu skupinu. Demonštračné projekty RES sa usporiadajú
v rámci každej z podkategórií uvedených v časti A.II prílohy I.
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Na účely prvého pododseku sa náklady na jednotku výkonov
vypočítajú ako súčet súm podľa článku 5 ods. 3 písm. b) a c)
vydelený celkovým plánovaným objemom CO2 uloženého
počas prvých desiatich rokov prevádzky v prípade demonštrač
ných projektov CCS alebo celkové plánované množstvo energie
vyrobenej v prvých piatich rokoch prevádzky v prípade demon
štračných projektov RES.
Pokiaľ príslušné členské štáty potvrdia podľa článku 5 ods. 5, že
sa poskytne dostatočný príspevok z verejných zdrojov na
demonštračné projekty CCS, vyberú sa projekty umiestnené na
popredných miestach v zostupnom poradí, pokiaľ spĺňajú tieto
kritériá:
a) v každej kategórii projektov sa vyberie najmenej jeden
projekt a najviac tri projekty;
b) vyberú sa najmenej tri projekty na uchovávanie v ložisku
uhľovodíkov a
c) vyberú sa najmenej tri projekty na uchovávanie v hlbinnom
zásobníku slanej vody.
Pokiaľ sa nesplnia uvedené kritériá, projekt, ktorého výber sa
zvažuje, sa nevyberie a zvažuje sa výber nasledujúceho projektu
v poradí. Tento postup sa opakuje dovtedy, kým sa nevyberie
osem projektov.
Ak príslušné členské štáty potvrdia podľa článku 5 ods. 5, že sa
poskytne dostatočný príspevok z verejných zdrojov na demon
štračné projekty RES, v každej podkategórii sa vyberie projekt,
ktorý sa umiestnil na najvyššom mieste. Pokiaľ sa v jednom
z dvoch kôl výzev na predkladanie návrhov v jednej alebo vo
viacerých podkategóriách nepredložia žiadne spôsobilé
a zároveň ekonomicky a technicky prijateľné projekty, doda
točne sa financuje zodpovedajúci počet projektov v iných
podkategóriách tej istej kategórie projektov. Podrobné infor
mácie sa uvedú vo výzve na predkladanie návrhov podľa článku
5 ods. 1.
Vybrané demonštračné projekty CCS budú spolu tvoriť „skupinu
CCS“ a vybrané demonštračné projekty RES budú spolu tvoriť
„skupinu RES“.
3.
Odchylne od odseku 1, ak je celková výška žiadostí
o financovanie podľa tohto rozhodnutia vyššia, ako sú disponi
bilné finančné zdroje, počet vybraných projektov sa zníži, aby
sa objem žiadaných prostriedkov znížil rovnako v rámci každej
skupiny uvedenej v odseku 2 treťom a piatom pododseku.
Z každej skupiny sa vyradí najskôr projekt s najvyššími
nákladmi na jednotku výkonov, potom sa vyradí projekt
s najvyššími nákladmi na jednotku výkonov v ďalšej kategórii.
Postup sa opakuje dovtedy, kým disponibilné finančné zdroje
nepokryjú požadované financovanie.
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Článok 9
Rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov
Rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov podliehajú
získaniu všetkých príslušných povolení danej krajiny v súlade
s príslušnými požiadavkami vyplývajúcimi z legislatívy Únie,
udeleniu súhlasu Komisie s poskytnutím štátnej pomoci finan
covanému projektu a prijatiu záverečného investičného rozhod
nutia sponzormi v priebehu 24 mesiacov od prijatia rozhodnutí
o poskytnutí finančných prostriedkov.
V prípade demonštračných projektov CCS s uchovávaním CO2
v hlbinnom zásobníku v slanej vode rozhodnutia o poskytnutí
finančných prostriedkov podliehajú získaniu všetkých prísluš
ných povolení danej krajiny v súlade s príslušnými požiadav
kami vyplývajúcimi z legislatívy Únie, udeleniu súhlasu Komisie
s poskytnutím štátnej pomoci financovanému projektu a prijatiu
záverečného investičného rozhodnutia sponzormi v priebehu
36 mesiacov od prijatia rozhodnutí o poskytnutí finančných
prostriedkov.
Právne účinky rozhodnutí o poskytnutí finančných prostriedkov
sa v prípade nesplnenia podmienok uvedených v prvom alebo
druhom odseku zrušia.
Článok 10
Speňaženie kvót a správa výnosov
1.
Na účely speňaženia kvót a správy výnosov Komisia koná
v mene členských štátov.
2.
300 miliónov kvót podľa článku 2 ods. 1 sa prevedie na
EIB na účely speňaženia a riadenia výnosov.
3.
EIB predá kvóty pre prvé kolo výzev na predkladanie
návrhov pred prijatím rozhodnutí Komisie o poskytnutí finanč
ných prostriedkov za každé kolo výzev na predkladanie návrhov
podľa článku 5 ods. 1.
EIB bude spravovať príjmy, ktoré potom poskytne členským
štátom vo výške potrebnej na vyplatenie finančných
prostriedkov podľa článku 11.
Článok 11
Vyplatenie výnosov a použitie nevyplatených výnosov
1.
Členské štáty rozdelia výnosy medzi sponzorov projektov
na základe právne záväzných nástrojov, ktoré stanovujú mini
málne tieto údaje:
a) projekt a pridelené finančné zdroje v eurách;
b) dátum uvedenia do prevádzky;
c) požiadavky na zdieľanie poznatkov podľa článku 12;

4.
Ak sa predložili návrhy podľa článku 5 ods. 3 a EIB
odporučila Komisii prijať rozhodnutie o pridelení finančných
prostriedkov podľa článku 5 ods. 4, v každom členskom štáte
sa financuje najmenej jeden a najviac tri projekty.

d) požiadavky na vyplatenie výnosov podľa odsekov 2 až 6
tohto článku;

Prvý pododsek sa však neuplatní na cezhraničné projekty.

e) požiadavky na podávanie správ podľa článku 13;
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f) informácie o podmienkach použiteľnosti rozhodnutia podľa
článku 9.
Pre prvé kolo výzev na predkladanie návrhov podľa článku 5
ods. 1 je dátum uvedenia do prevádzky podľa tohto odseku
prvého pododseku písm. b) najneskôr 31. december 2015
s výnimkou prípadu, ak sa príslušné rozhodnutie o poskytnutí
finančných prostriedkov prijme po 31. decembri 2011; v takom
prípade je dátum uvedenia do prevádzky najneskôr štyri roky
od dátumu rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov.
2.
Vyplatenie sa bude realizovať ročne. Pre demonštračné
projekty CCS bude vyplatená výška zodpovedať objemu CO2
uloženého v príslušnom roku a monitorovaného, nahláseného
a overeného podľa článkov 14 a 15 smernice 2003/87/ES,
vynásobenému koeficientom financovania, a pre demonštračné
projekty RES bude zodpovedať množstvu vyrobenej energie
vynásobenému koeficientom financovania.
Koeficient financovania sa vypočíta vydelením pridelených
finančných prostriedkov 75 percentami plánovaného celkového
objemu CO2 uloženého počas prvých desiatich rokov prevádzky
pre demonštračné projekty CCS, resp. 75 percentami plánova
ného celkového množstva energie vyrobenej v prvých piatich
rokoch prevádzky pre demonštračné projekty RES.
3.
Vyplatenie na daný rok sa uskutoční len v prípade, že sa
v tomto roku splnila požiadavka na zdieľanie poznatkov.
4.
Vyplatenie sa môže uskutočniť len v období desiatich
rokov od dátumu uvedeného v odseku 1 písm. b) pre demon
štračné projekty CCS a v období piatich rokov od tohto dátumu
pre demonštračné projekty RES. Celková výška vyplatených
finančných prostriedkov nesmie prekročiť pridelené finančné
prostriedky podľa odseku 1 písm. a).
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Článok 12
Zdieľanie poznatkov
Členské štáty zabezpečia, aby sa všetci realizátori projektov,
členovia konzorcií, dodávatelia a subdodávatelia, ktorí získajú
významnú výhodu z hľadiska rozvoja vlastného výrobku
alebo služby z poskytnutých verejných financií, podelili
o informácie o skutočnostiach uvedených v prílohe II
s ostatnými realizátormi projektov, verejnými inštitúciami,
výskumnými inštitúciami, mimovládnymi organizáciami
a verejnosťou v súlade s ďalšími požiadavkami stanovenými
vo výzvach na predkladanie návrhov podľa článku 5 ods. 1.
O informácie sa budú deliť každoročne, pričom pôjde o všetky
informácie získané a spracované v danom roku.
Článok 13
Podávanie správ členskými štátmi
Počas období uvedených v článku 11 ods. 4 budú členské štáty
predkladať Komisii každoročne do 31. decembra správy
o implementácii projektov.
Tieto správy budú uvádzať minimálne nasledujúce informácie
o každom projekte:
1. objem uloženého CO2 alebo množstvo vyrobenej čistej
energie;
2. vyplatené finančné prostriedky;
3. všetky významné problémy súvisiace s implementáciou
projektov.
Článok 14
Podávanie správ Komisiou

5.
Ak príslušný členský štát garantuje, že sa finančné
prostriedky prekračujúce financovanie, určené podľa odsekov
2, 3 a 4, vrátia EIB, časť alebo všetky finančné prostriedky na
projekt sa môžu vyplatiť pred uvedením projektu do prevádzky
v súlade s požiadavkami stanovenými v rozhodnutí
o poskytnutí finančných prostriedkov.

Po uzatvorení prvého kola výzev na predkladanie návrhov
Komisia
informuje
Výbor
pre
klimatické
zmeny
o implementácii uvedeného kola výzev na predkladanie návrhov
a uvedie skutočnosti, či je potrebné doplniť toto rozhodnutie
s cieľom zabezpečiť geografickú a technickú rovnováhu
v druhom kole výzev na predkladanie návrhov.

6.
Bez ohľadu na článok 4 druhý odsek sa výnosy, ktoré sa
nevyplatia v súvislosti s projektmi, a príjem vytvorený z riadenia
výnosov použijú na spolufinancovanie ďalších demonštračných
projektov podľa tohto rozhodnutia do 31. decembra 2015.

Článok 15

Členské štáty vrátia nevyplatené príjmy EIB.
Po 31. decembri 2015 zostávajúce finančné prostriedky
pripadnú členským štátom. Na konci vyplácania sa tieto
finančné prostriedky prevedú na členské štáty v súlade
s princípmi stanovenými v článku 10a ods. 7 smernice
2003/87/ES.

Adresáti
Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 3. novembra 2010
Za Komisiu
Connie HEDEGAARD

členka Komisie
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PRÍLOHA I
SPÔSOBILOSTNÉ KRITÉRIÁ
A. KATEGÓRIE PROJEKTOV
I. Kategórie demonštračných projektov CCS (so spodnou prahovou hodnotou kapacity (1)):
— výroba energie: predspaľovanie 250 MW,
— výroba energie: prídavné spaľovanie 250 MW,
— výroba energie: kyslíkové palivo 250 MW – podkategórie projektov:
— implementácia priemyselných aplikácií: a) CCS v rafinériách s 500 kilotonami ročne (kt/r) uloženého CO2
z jedného alebo viacerých zdrojov v rámci rafinérie; b) aplikácia CCS v cementárni s 500 kt/r uloženého CO2;
c) aplikácia CCS pre primárne výrobné trasy pri výrobe železa a ocele s 500 kt/r uloženého CO2 alebo d) aplikácia
CCS pre primárne výrobné trasy pri výrobe hliníka s 500 kt/r uloženého CO2.
II. Kategórie inovačných demonštračných projektov RES (so spodnou prahovou hodnotou veľkosti):
— Bioenergia – podkategórie projektov:
— lignocelulóza do prechodných pevných, kvapalných alebo kalových nosičov bioenergie pomocou pyrolýzy
s kapacitou 40 kt/r (kiloton za rok) finálneho produktu,
— lignocelulóza do prechodných pevných, kvapalných alebo kalových nosičov bioenergie pomocou sušenia
s kapacitou 40 kt/r (kiloton za rok) finálneho produktu,
— lignocelulóza do syntetického zemného plynu alebo syntetického plynu a/alebo na pohon pomocou splyňo
vania s kapacitou 40 mil. Nm3/r (bežných kubických metrov za rok) finálneho produktu alebo 100 GWh/r
elektriny,
— lignocelulóza do biopalív alebo biokvapalín a/alebo na pohon vrátane priameho vyhrievania pomocou sply
ňovania s kapacitou 15 Ml/r (miliónov litrov za rok) finálneho produktu alebo 100 GWh/r elektriny. Výroba
syntetického zemného plynu je vylúčená z tejto podkategórie,
— lignocelulóza spracovaná na surovinu ako na čierny lúh a/alebo produkty pyrolýzy alebo praženie pomocou
tlakového splyňovania na akékoľvek biopalivá s kapacitou 40 Ml/r (miliónov litrov za rok) konečného
produktu,
— lignocelulóza na výrobu elektriny so 48 % účinnosťou založená na nižšej výhrevnosti (50 % vlhkosť)
s kapacitou 40 MWe alebo viac,
— lignocelulóza do etanolových a vyšších alkoholov pomocou chemických alebo biologických procesov
s kapacitou 40 Ml/r finálneho produktu,
— lignocelulóza a/alebo odpad z domácností do bioplynu, biopalív alebo biokvapalín pomocou chemických alebo
biologických procesov s kapacitou 6 mil. Nm3/r metánu alebo 10 Ml/r finálneho produktu,
— riasy alebo mikroorganizmy do biopalív alebo biokvapalín pomocou biologických alebo chemických procesov
s kapacitou 40 Ml/r finálneho produktu,
Poznámka: Musia byť splnené kritériá udržateľnosti stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady
2009/28/ES (2) o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov pre biopalivá a biokvapaliny. Biopalivá
a biokvapaliny sú definované vo vyššie uvedenej smernici.
— Koncentrovaná slnečná energia – podkategórie projektov:
— parabolický žľab alebo Fresnelov systém používajúci roztavené soli alebo iné environmentálne bezpečné
teplonosné médium s nominálnou kapacitou 30 MW,
— parabolický žľab alebo Fresnelov systém s technológiou priamej výroby pary s nominálnou kapacitou 30 MW.
Teplota priamo vyrábanej pary viac ako 500 °C,
(1) Prahová hodnota výkonu pre CCS je vyjadrená ako hrubý elektrický výkon pred zachytením.
(2) Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16.
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— vežový systém používajúci cyklus s vysoko prehriatou parou (buď viac veží, alebo kombinácia lineárnych
kolektorov – veža) s nominálnou kapacitou 50 MW,
— vežový systém používajúci vzduch pod tlakom pri teplote viac ako 750 °C a solárnu hybridnú plynovú turbínu
s nominálnou kapacitou 30 MW,
— veľkokapacitné solárne systémy Stirling dish s účinnosťou premeny zo slnečného žiarenia viac ako 20 %
a nominálnou kapacitou najmenej 25 MW.
Poznámka: V demonštračných projektoch sa môže využiť suché chladenie, hybridizácia a (moderné) formy ucho
vávania tepla.
— Fotočlánky – podkategórie projektov:
— veľké fotočlánkové elektrárne s koncentrátorom s nominálnou kapacitou 20 MW,
— veľké elektrárne s fotočlánkami z tenkej kremíkovej fólie s nominálnou kapacitou 40 MW,
— veľké elektrárne s fotočlánkami CIGS s nominálnou kapacitou 40 MW.
— Geotermálna energia – podkategórie projektov:
— vylepšené geotermálne systémy v oblastiach s ťahovým napätím s nominálnou kapacitou 5 MWe,
— vylepšené geotermálne systémy v oblastiach s tlakovým napätím s nominálnou kapacitou 5 MWe,
— vylepšené geotermálne systémy v oblastiach s hlbokými pevnými nánosovými a granitovými skalami a inými
kryštalickými štruktúrami s nominálnou kapacitou 5 MWe,
— vylepšené geotermálne systémy v hlbokom vápenci s nominálnou kapacitou 5 MWe.
Poznámka: Aplikácie s kombináciou tepla a energie s rovnakými prahovými hodnotami elektrickej energie majú
rovnakú úroveň spôsobilosti.
— Vietor – podkategórie projektov:
— pobrežný vietor (výkon turbíny najmenej 6 MW) s nominálnou kapacitou 40 MW,
— pobrežný vietor (výkon turbíny najmenej 8 MW) s nominálnou kapacitou 40 MW,
— pobrežný vietor (výkon turbíny najmenej 10 MW) s nominálnou kapacitou 40 MW,
— plávajúce pobrežné veterné systémy s nominálnou kapacitou 25 MW,
— pevninové veterné turbíny optimalizované pre zložitý terén (ako lesný terén, horské oblasti) s nominálnou
kapacitou 25 MW,
— pevninové veterné turbíny optimalizované pre studené klimatické podmienky (pre teploty do – 30 °C a náročné
mrazivé podmienky) s nominálnou kapacitou 25 MW.
— Oceán – podkategórie projektov:
— zariadenia na výrobu energie z vĺn s nominálnou kapacitou 5 MW,
— zariadenia na výrobu energie z morských/prílivových prúdov s nominálnou kapacitou 5 MW,
— premena tepelnej energie morskej vody (OTEC) s nominálnym výkonom 10 MW.
— Hydroelektrická energia – podkategórie projektov:
— výroba energie pomocou vysokoteplotných supravodivých generátorov: 20 MW.
— Správa rozptýlených obnoviteľných zdrojov (inteligentné siete) – podkategórie projektov:
— správa a optimalizácia obnoviteľných zdrojov pre malé a stredne veľké rozptýlené generátory na vidieku,
prevažne výroba slnečnej energie: 20 MW v nízkonapäťovej (NN) sieti + 50 MW v strednonapäťovej (SN) sieti,
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— správa a optimalizácia obnoviteľných zdrojov pre malé a stredne veľké rozptýlené generátory na vidieku,
prevažne výroba veternej energie: 20 MW v NN sieti + 50 MW v SN sieti,
— správa a optimalizácia obnoviteľných zdrojov pre malé a stredne veľké rozptýlené generátory v mestskom
prostredí: 20 MW v NN sieti + 50 MW v SN sieti.
Poznámka: Použitie aktívnych záťažových prvkov (elektrických ohrievačov/tepelných čerpadiel a pod.) sa nevylučuje.
B. POŽIADAVKY NA PROJEKT
I. Spoločné požiadavky:
— Prahové hodnoty kapacity stanovené v časti A sa musia splniť.
— V prípade prvého a druhého kola výzev na predkladanie návrhov projekty musia byť schopné preukázať, že je
realistické očakávať uvedenie do prevádzky do 31. decembra 2015 na základe prijatia rozhodnutia o poskytnutí
finančných prostriedkov do 31. decembra 2011.
— Musia sa získať všetky súvisiace povolenia danej krajiny, ktoré musia spĺňať príslušné požiadavky legislatívy Únie,
prípadne musia prebiehať konania na získanie príslušných povolení, a to v dostatočnom predstihu, aby sa spustenie
komerčnej prevádzky mohlo uskutočniť do 31. decembra 2015 pre prvé kolo na základe prijatia príslušného
rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov do 31. decembra 2011.
— Realizátor projektu sa musí zaviazať, že sa podelí o poznatky podľa požiadaviek stanovených v článku 12.
— Projekty sa musia nachádzať na území členských štátov v rámci ich výhradných ekonomických zón a pevninových
prahov.
II. Demonštračné projekty CCS:
— Každý projekt musí implementovať celý reťazec (zachytenie, doprava, uloženie).
— V rámci každého demonštračného projektu sa musí implementovať tepelná integrácia pre proces zachytávania.
— Miera zachytenia musí byť najmenej 85 % CO2 zo spalín, ktorých sa zachytávanie týka.
— Každý projekt musí obsahovať nezávislú výskumnú časť súvisiacu s bezpečnostným zariadením na ukladanie CO2
a na zdokonaľovanie monitorovaných technológií, najmä migrácie soľných roztokov, jej možné smery a vplyvy.
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PRÍLOHA II
POŽIADAVKA NA ZDIEĽANIE POZNATKOV
A. Technologické zariadenia a výkony:
— spoľahlivosť,
— zachytený CO2,
— výkony pri rôznych úrovniach vrátane rozdielov medzi očakávanými a skutočnými výkonmi,
— nárast spotreby palív, elektriny, tepla a požiadaviek na chladenie,
— kľúčové vstupy a výstupy a riešenie,
— budúce identifikované otázky v oblasti výskumu a vývoja.
B. Úroveň nákladov:
— kapitálové a prevádzkové náklady,
— celkové náklady a jednotkové náklady (na tonu uloženého CO2, vyrobenej čistej MWh).
C. Projektový manažment:
— legislatíva/povolenia,
— riadenie zúčastnených strán vrátane spolupráce s vládami,
— plánovanie,
— organizácia projektu.
D. Vplyv na životné prostredie:
— účinnosť: zníženie emisií CO2 na jednotku energie,
— iné vplyvy na životné prostredie bez narušenia prevádzky.
E. BOZP:
— nehody a prípady, pri ktorých sa takmer stali nehody (narušenie prevádzky),
— systémy na monitorovanie a prijímanie riešení – sledovanie a vytváranie záznamov o bezpečnosti,
— otázky zdravia pri nepretržitej prevádzke.
F. Výkonnosť zariadení CCS:
— modely a simulácie (vznik oblaku CO2 – tlak pri ústí),
— doterajšie výsledky a úpravy (hodnotenie: normálne v medziach prípustných odchýlok alebo významná nezrov
nalosť vyžadujúca prijatie opatrení),
— správanie soľného roztoku premiestneného pomocou injektáže CO2.
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ROZHODNUTIE KOMISIE
z 5. novembra 2010,
ktorým sa členským štátom povoľuje predĺžiť dočasné povolenia udelené v súvislosti s novou
účinnou látkou spirotetramat
[oznámené pod číslom K(2010) 7437]
(Text s významom pre EHP)

(2010/671/EÚ)
článku 6 ods. 2 a 4 smernice 91/414/EHS z hľadiska
spôsobov použitia navrhovaných žiadateľom. Spravo
dajský členský štát predložil Komisii svoj príslušný
návrh hodnotiacej správy 29. apríla 2008.

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

(4)

Po predložení návrhu hodnotiacej správy spravodajským
členským štátom sa uznalo za potrebné požiadať žiada
teľa o ďalšie informácie a spravodajský členský štát
o preskúmanie uvedených informácií a predloženie
hodnotenia. Preskúmanie dokumentácie preto ešte stále
prebieha a hodnotenie nebude možné dokončiť
v časovom rámci stanovenom v smernici 91/414/EHS.

(5)

Vzhľadom na to, že sa v rámci hodnotenia doposiaľ
nezistil nijaký dôvod na bezprostredné obavy, členské
štáty by mali mať možnosť predĺžiť dočasné povolenia
udelené v súvislosti s prípravkami na ochranu rastlín
s obsahom príslušnej účinnej látky o ďalšie obdobie
v trvaní 24 mesiacov v súlade s ustanoveniami článku
8 smernice 91/414/EHS s cieľom umožniť, aby sa pokra
čovalo v posudzovaní dokumentácie. Predpokladá sa, že
hodnotenie a rozhodovací proces v súvislosti
s rozhodnutím o možnom zaradení spirotetramatu do
prílohy I sa ukončí do 24 mesiacov.

(6)

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

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991
o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na
jej článok 8 ods. 1 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS bola
Rakúsku v októbri 2006 doručená žiadosť od spoločnosti
Bayer CropScience AG o zaradenie účinnej látky spirote
tramat do prílohy I k smernici 91/414/EHS.
V rozhodnutí Komisie 2007/560/ES (2) sa potvrdilo, že
dokumentácia je úplná a možno konštatovať, že v zásade
spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené
v prílohách II a III k uvedenej smernici.

(2)

Potvrdenie úplnosti dokumentácie bolo potrebné, aby sa
dokumentácia mohla podrobne preskúmať a aby členské
štáty mali možnosť udeľovať dočasné povolenia na
obdobia najviac troch rokov v súvislosti s prípravkami
na ochranu rastlín, ktoré obsahujú uvedenú účinnú látku,
a to v súlade s podmienkami stanovenými v článku 8
ods.
1
smernice
91/414/EHS,
predovšetkým
s podmienkou súvisiacou s podrobným hodnotením
účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín
vzhľadom na požiadavky ustanovené v uvedenej smer
nici.

(3)

(1 )

Účinky tejto účinnej látky na zdravie ľudí a životné
prostredie sa posudzovali v súlade s ustanoveniami

Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 213, 15.8.2007, s. 29.

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Členské štáty môžu predĺžiť dočasné povolenia týkajúce sa
prípravkov na ochranu rastlín s obsahom spirotetramatu
o časové obdobie, ktoré skončí najneskôr 31. decembra 2012.
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Článok 2
Toto rozhodnutie stráca účinnosť 31. decembra 2012.
Článok 3
Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 5. novembra 2010
Za Komisiu
John DALLI

člen Komisie
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ROZHODNUTIE KOMISIE
z 5. novembra 2010,
ktorým sa v zásade uznáva úplnosť dokumentácie predloženej na podrobné preskúmanie s cieľom
možného zaradenia penflufénu a fluxapyroxadu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS
[oznámené pod číslom K(2010) 7439]
(Text s významom pre EHP)

(2010/672/EÚ)
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991
o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na
jej článok 6 ods. 3,

(1)

V smernici 91/414/EHS sa ustanovuje vytvorenie
zoznamu Európskej únie obsahujúceho účinné látky
povolené na zaradenie medzi prípravky na ochranu
rastlín.

(2)

Spoločnosť Bayer CropScience AG 9. decembra 2009
predložila orgánom Spojeného kráľovstva dokumentáciu
týkajúcu sa účinnej látky penflufén so žiadosťou o jej
zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(4)

(5)

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

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

keďže:

(3)

(6)

Spoločnosť BASF SE 11. decembra 2009 predložila
orgánom Spojeného kráľovstva dokumentáciu týkajúcu
sa účinnej látky fluxapyroxad so žiadosťou o jej zaradenie
do prílohy I k smernici 91/414/EHS.
Orgány Spojeného kráľovstva oznámili Komisii, že na
základe predbežného preskúmania dokumentácia týka
júca sa príslušných účinných látok spĺňa požiadavky na
údaje a informácie, ktoré sú uvedené v prílohe II
k smernici 91/414/EHS. Možno konštatovať, že pred
ložená dokumentácia taktiež spĺňa požiadavky na údaje
a informácie stanovené v prílohe III k smernici
91/414/EHS, pokiaľ ide o jeden prípravok na ochranu
rastlín obsahujúci príslušné účinné látky. V súlade
s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS príslušní žiada
telia dokumentáciu následne zaslali Komisii a ostatným
členským štátom a predložili Stálemu výboru pre potra
vinový reťazec a zdravie zvierat.
Týmto rozhodnutím by sa malo na úrovni Európskej
únie formálne potvrdiť, že dokumentácia v zásade spĺňa
požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohe II,
a v prípade najmenej jedného prípravku na ochranu
rastlín s obsahom príslušných účinných látok aj požia
davky stanovené v prílohe III k smernici 91/414/EHS.

(1) Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

Dokumentácia týkajúca sa účinných látok uvedených v prílohe
k tomuto rozhodnutiu, ktorá bola predložená Komisii
a členským štátom s cieľom dosiahnuť zaradenie týchto látok
do prílohy I k smernici 91/414/EHS, v zásade spĺňa požiadavky
na údaje a informácie stanovené v prílohe II k uvedenej smer
nici.
Dokumentácia spĺňa aj požiadavky na údaje a informácie stano
vené v prílohe III k smernici 91/414/EHS, pokiaľ ide o jeden
prípravok na ochranu rastlín, ktorý obsahuje uvedenú účinnú
látku, s prihliadnutím na navrhované spôsoby použitia.
Článok 2
Spravodajský členský štát čo najskôr, avšak najneskôr do
31. decembra 2011, podrobne preskúma dokumentáciu
uvedenú v článku 1 a závery preskúmania oznámi Komisii
spolu s odporúčaniami o zaradení alebo nezaradení účinných
látok uvedených v článku 1 do prílohy I k smernici 91/414/EHS
a so všetkými podmienkami takéhoto zaradenia.
Článok 3
Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 5. novembra 2010

Za Komisiu
John DALLI

člen Komisie
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PRÍLOHA
ÚČINNÁ LÁTKA, NA KTORÚ SA VZŤAHUJE TOTO ROZHODNUTIE
Bežný názov, identifikačné číslo
CIPAC

Žiadateľ

Dátum uplatňovania

Spravodajský členský štát

Penflufén
č. CIPAC: 826

Bayer CropScience AG

9. december 2009

Spojené kráľovstvo

Fluxapyroxad
č. CIPAC: dosiaľ nepriradené

BASF SE

11. december 2009

Spojené kráľovstvo
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ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
z 2. novembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB
(ECB/2010/19)
(2010/673/EÚ)
VÝKONNÁ RADA EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na
jej článok 127 ods. 2,
so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk
a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 11.6
a články 17, 22 a 23,
so zreteľom na usmernenie ECB/2007/2 z 26. apríla 2007
o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme
hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2) (1),
so zreteľom na rozhodnutie ECB/2007/7 z 24. júla 2007
o podmienkach TARGET2-ECB (2),
keďže:
(1)

(2)

Je
potrebné
uskutočniť
zodpovedajúce
zmeny
a doplnenia rozhodnutia ECB/2007/7, aby sa do
podmienok TARGET2-ECB implementovali niektoré
prvky usmernenia ECB/2010/12,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Zmena a doplnenie podmienok TARGET2-ECB
Príloha k rozhodnutiu ECB/2007/7, ktorá obsahuje podmienky
TARGET2-ECB, sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto
rozhodnutiu.
Článok 2

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) prijala
15. septembra 2010 usmernenie ECB/2010/12, ktorým
sa
mení
a
dopĺňa
usmernenie
ECB/2007/2
o Transeurópskom automatizovanom expresnom
systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase
(TARGET2) (3), aby sa medziiným: a) zohľadnili zmeny
vo verzii TARGET2 4.0, najmä aby sa účastníkom
umožnil prístup k jednému alebo viacerým PM účtom
prostredníctvom internetu, a b) aby sa zohľadnili tech
nické zmeny, ktoré sú dôsledkom nadobudnutia účin
nosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a aby sa objas
nilo niekoľko otázok.

(1) Ú. v. EÚ L 237, 8.9.2007, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 237, 8.9.2007, s. 71.
(3) Ú. v. EÚ L 261, 5.10.2010, s. 6.

Nadobudnutie účinnosti
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po
jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 2. novembra 2010

prezident ECB
Jean-Claude TRICHET
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PRÍLOHA
Podmienky TARGET2-ECB sa menia a dopĺňajú takto:
1. Článok 1 sa mení a dopĺňa takto:
a) Nahrádzajú sa tieto vymedzenia pojmov:
„— ‚addressable BIC holder‘ means an entity which: (a) holds a Business Identifier Code (BIC); (b) is not recognised
as an indirect participant; and (c) is a correspondent or customer of a direct participant or a branch of a direct
or indirect participant, and is able to submit payment orders to and receive payments from a TARGET2
component system via the direct participant,“
„— ‚credit institution‘ means either: (a) a credit institution within the meaning of §1(1) of the KWG that is subject
to supervision by a competent authority; or (b) another credit institution within the meaning of Article 123(2)
of the Treaty on the Functioning of the European Union that is subject to scrutiny of a standard comparable
to supervision by a competent authority,“
„— ‚public sector body‘ means an entity within the ‚public sector‘, the latter term as defined in Article 3 of
Council Regulation (EC) No 3603/93 of 13 December 1993 specifying definitions for the application of the
prohibitions referred to in Articles 104 and 104b(1) of the Treaty, (*).

___________
(*) OJ L 332, 31.12.1993, p. 1.“

b) „— ‚Bank Identifier Code (BIC)‘ means a code as defined by ISO Standard No 9362,“ sa nahrádza takto:
„— ‚Business Identifier Code (BIC)‘ means a code as defined by ISO Standard No 9362,“.
c) Vo vymedzení pojmu „technical malfunction of TARGET2“ sa bodka nahrádza čiarkou.
d) Pridáva sa toto vymedzenie pojmu:
„— ‚User Detailed Functional Specifications (UDFS)‘ means the most up-to-date version of the UDFS, which is the
technical documentation that details how a participant interacts with TARGET2.“
2. Článok 28 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto:
a) V písmene d) sa vypúšťajú slová „and/or“ a pridávajú sa na koniec písmena e).
b) Pridáva sa nové písmeno f), ktoré znie:
„f) the ECB suspends or terminates the participant’s access to intraday credit pursuant to paragraph 12 of Annex III
to Guideline ECB/2007/2.“
3. V článku 32 ods. 2 sa pojem „Community“ nahrádza pojmom „Union“.
4. V článku 33 sa odsek 1 nahrádza takto:
„1.
Participants shall be deemed to be aware of, and shall comply with, all obligations on them relating to
legislation on data protection, prevention of money laundering, the financing of terrorism, proliferation-sensitive
nuclear activities and the development of nuclear weapons delivery systems, in particular in terms of implementing
appropriate measures concerning any payments debited or credited on their PM accounts. Participants shall also
acquaint themselves with the network service provider’s data retrieval policy prior to entering into the contractual
relationship with the network service provider.“
5. V článku 34 ods. 1 sa pojem „SWIFT“ nahrádza pojmom „BIC“.
6. V článku 38 sa odsek 2 nahrádza takto:
„2.
Without prejudice to the competence of the Court of Justice of the European Union, any dispute arising from
a matter relating to the relationship referred to in paragraph 1 falls under the exclusive competence of the courts of
Frankfurt am Main.“
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7. V dodatku I sa posledné tri riadky v tabuľke v odseku 2 pododseku 1 nahrádzajú takto:
„MT 900

Optional

Confirmation of Debit/Credit line change

MT 910

Optional

Confirmation of Credit/Credit line change

MT 940/950

Optional

(Customer) Statement Message“.

8. V dodatku V sa posledný riadok v tabuľke v odseku 3 nahrádza takto:
„1.00 – 7.00

Settlement procedure of night-time ancillary system
operations (only for ancillary system settlement procedure
6)“.
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Predplatné na rok 2010 (bez DPH, vrátane poštovného)
Úradný vestník EÚ, séria L + C, len tlačené vydanie

22 úradných jazykov EÚ

1 100 EUR ročne

Úradný vestník EÚ, séria L + C, tlačené vydanie + ročný CD-ROM

22 úradných jazykov EÚ

1 200 EUR ročne

Úradný vestník EÚ, séria L, len tlačené vydanie

22 úradných jazykov EÚ

770 EUR ročne

Úradný vestník EÚ, séria L + C, mesačný (súhrnný) CD-ROM

22 úradných jazykov EÚ

400 EUR ročne

Dodatok k úradnému vestníku (séria S), Verejné obstarávanie
a výberové konania, CD-ROM, dve vydania za týždeň

viacjazyčné: 23 úradných
jazykov EÚ

300 EUR ročne

Úradný vestník EÚ, séria C – konkurzy

jazyk(-y), v ktorom(-ých) sa
konajú konkurzy

50 EUR ročne

Úradný vestník Európskej únie, ktorý vychádza vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie, si možno predplatiť
v ktoromkoľvek z 22 jazykových znení. Zahŕňa sériu L (Právne predpisy) a C (Informácie a oznámenia).
Každé jazykové znenie má samostatné predplatné.
V súlade s nariadením Rady (ES) č. 920/2005 uverejneným v úradnom vestníku L 156 z 18. júna 2005
a ustanovujúcim, že inštitúcie Európskej únie nie sú viazané povinnosťou vyhotovovať všetky právne akty
v írskom jazyku a uverejňovať ich v tomto jazyku, sa úradné vestníky uverejnené v írskom jazyku predávajú
osobitne.
Predplatné na dodatok k úradnému vestníku (séria S – Verejné obstarávanie a výberové konania) zahŕňa všetkých
23 úradných jazykových znení na jednom viacjazyčnom CD-ROM-e.
Predplatitelia Úradného vestníka Európskej únie môžu získať rôzne prílohy k úradnému vestníku, ktoré sa budú
zasielať na základe jednoduchej žiadosti. O vydaní týchto príloh budú informovaní prostredníctvom oznámení pre
čitateľov, ktoré sa vkladajú do Úradného vestníka Európskej únie.
Počas roka 2010 sa nosiče CD-ROM nahradia nosičmi DVD.

Predaj a predplatné
Rozličné platené publikácie, rovnako ako aj Úradný vestník Európskej únie, si možno predplatiť a získať
u obchodných distribútorov. Zoznam obchodných distribútorov možno nájsť na tejto internetovej adrese:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_sk.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) poskytuje priamy a bezplatný prístup k právu Európskej únie. Na
stránke si možno prehliadať Úradný vestník Európskej únie, ako aj zmluvy, právne predpisy,
judikatúru a návrhy právnych aktov.
Viac sa dozviete na stránke: http://europa.eu
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