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II
(Nelegislatívne akty)

MEDZINÁRODNÉ DOHODY
ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/131
z 15. októbra 2018
o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou
o kumulácii pôvodu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou, Nórskym kráľovstvom
a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencií
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 v spojení s jej článkom 218
ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v),
so zreteľom na návrh Európskej komisie,
so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),
keďže:
(1)

V súlade s článkom 41 písm. b) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 (2) výrobky získané v Nórsku,
Švajčiarsku alebo Turecku obsahujúce materiály, ktoré tam neboli úplne získané, za predpokladu, že tieto
materiály prešli dostatočným opracovaním alebo spracovaním v zmysle článku 45 uvedeného delegovaného
nariadenia, sa považujú, že majú pôvod vo zvýhodnenej krajine.

(2)

Podľa článku 54 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 sa systém kumulácie uplatňuje pod podmienkou, že
Švajčiarsko na základe reciprocity poskytuje rovnaké zaobchádzanie s výrobkami s pôvodom vo zvýhodnených
krajinách obsahujúcimi materiály s pôvodom v Únii.

(3)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, systém kumulácie sa pôvodne zaviedol prostredníctvom dohody vo forme výmeny listov
medzi Úniou a Švajčiarskom. Táto výmena listov sa uskutočnila 14. decembra 2000, keď ju Rada schválila
prostredníctvom rozhodnutia 2001/101/ES (3).

(4)

Švajčiarsko upravilo svoje pravidlá pôvodu všeobecného systému preferencií (ďalej len „VSP“), aby zabezpečilo
uplatňovanie pojmu pôvodu, ktorý zodpovedá pojmu pôvodu stanovenému v pravidlách pôvodu v rámci VSP
Únie. Je preto potrebné revidovať dohodu vo forme výmeny listov medzi Úniou a Švajčiarskom.

(5)

Únia, Nórsko a Švajčiarsko by mali pokračovať v používaní systému vzájomného uznávania náhradného
osvedčenia o pôvode na tlačive A podľa revidovanej výmeny listov a Turecko by ho malo podmienečne
uplatňovať, aby sa zjednodušil obchod medzi Úniou, Nórskom, Švajčiarskom a Tureckom.

(1) Súhlas zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku.
(2) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343,
29.12.2015, s. 1).
(3) Rozhodnutie Rady 2001/101/ES z 5. decembra 2000 o schválení Dohody vo forme výmeny listov medzi Spoločenstvom a krajinami
EZVO, ktoré udeľujú preferenčné sadzobné opatrenia v rámci Všeobecného systému preferenčných opatrení (Nórsko a Švajčiarsko),
ustanovujúca, že s tovarom s pôvodom v Nórsku alebo Švajčiarsku sa má pri jeho dôjdení na colné územie Spoločenstva zaobchádzať
ako s tovarom s pôvodom v Spoločenstve (recipročná dohoda) (Ú. v. ES L 38, 8.2.2001, s. 24).
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(6)

V pravidlách pôvodu v rámci VSP Únie v znení reformy z roku 2010 sa navyše stanovuje zavedenie nového
systému na určovanie dôkazov o pôvode registrovanými vývozcami, ktorý sa má začať používať od 1. januára
2017. Úpravy k dohode vo forme výmeny listov treba vykonať aj v tomto ohľade.

(7)

S cieľom pripraviť sa na používanie nového systému a pravidiel, ktoré s ním súvisia, Rada 8. marca 2012
poverila Komisiu rokovaním so Švajčiarskom o dohode vo forme výmeny listov týkajúcej sa vzájomného
uznávania náhradných osvedčení o pôvode na tlačive A alebo náhradných vyhlásení o pôvode, v ktorej sa
stanovuje, že s výrobkami obsahujúcimi materiály s pôvodom v Nórsku, Švajčiarsku alebo Turecku sa má pri ich
dôjdení na colné územie Únie zaobchádzať ako s výrobkami s pôvodom v Únii.

(8)

Výsledkom rokovaní so Švajčiarskom vedených Komisiou bola Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou
úniou a Švajčiarskou konfederáciou o kumulácii pôvodu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou,
Nórskym kráľovstvom a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencií (ďalej len „dohoda“).

(9)

Dohoda by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou
o kumulácii pôvodu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou, Nórskym kráľovstvom a Tureckou republikou
v rámci všeobecného systému preferencií.
Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.
Článok 2
Predseda Rady vykoná v mene Únie oznámenie podľa odseku 18 dohody (4).
Článok 3
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 15. októbra 2018
Za Radu
predsedníčka
E. KÖSTINGER

(4) Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.
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DOHODA
vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o kumulácii pôvodu
medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou, Nórskym kráľovstvom a Tureckou
republikou v rámci všeobecného systému preferencií

A. List Únie

Vážený pán,
1. Európska únia (ďalej len „Únia“) a Švajčiarska konfederácia (ďalej len „Švajčiarsko“) ako zmluvné strany tejto dohody
potvrdzujú, že na účely všeobecného systému preferencií (ďalej len „VSP“) uplatňujú obe zmluvné strany podobné
pravidlá pôvodu s týmito všeobecnými zásadami:
a) definícia pojmu „pôvodné výrobky“ založená na rovnakých kritériách;
b) ustanovenia o regionálnej kumulácii pôvodu;
c) ustanovenia o uplatňovaní kumulácie na materiály, ktoré v zmysle príslušných pravidiel pôvodu v rámci VSP
pochádzajú z Únie, Švajčiarska, Nórska alebo Turecka;
d) ustanovenia o všeobecnej tolerancii pre nepôvodné materiály;
e) ustanovenia o nepozmeňovaní tovarov zo zvýhodnenej krajiny;
f) ustanovenia o vydávaní alebo vyhotovovaní náhradných dôkazov o pôvode;
g) požiadavka na administratívnu spoluprácu s príslušnými orgánmi zvýhodnených krajín v súvislosti s dôkazmi
o pôvode.
2. Únia a Švajčiarsko uznávajú, že materiály, ktoré majú v zmysle príslušných pravidiel pôvodu v rámci VSP pôvod
v Únii, vo Švajčiarsku, v Nórsku alebo Turecku, nadobudnú štatút pôvodu vo zvýhodnenej krajine v rámci VSP
ktorejkoľvek zmluvnej strany, ak v danej zvýhodnenej krajine podstúpia opracovanie alebo spracovanie presahujúce
rámec operácií považovaných za nedostatočné opracovanie alebo spracovanie na priznanie štatútu pôvodných výrobkov.
Tento pododsek sa vzťahuje na materiály s pôvodom v Nórsku a Turecku iba v prípade splnenia podmienok
stanovených v príslušných odsekoch 15 a 16.
Colné orgány členských štátov Únie a Švajčiarska si navzájom poskytujú primeranú administratívnu spoluprácu, najmä
na účely následného overovania dôkazov o pôvode, pokiaľ ide o materiály uvedené v prvom pododseku. Uplatňujú sa
ustanovenia týkajúce sa administratívnej spolupráce stanovené v protokole č. 3 k Dohode medzi Európskym
hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972.
Tento odsek sa nevzťahuje na výrobky uvedené v kapitolách 1 až 24 harmonizovaného systému opisu a číselného
označovania tovaru, ktorý prijala organizácia zriadená Dohovorom, ktorým sa zriaďuje Rada pre colnú spoluprácu,
podpísaným 15. decembra 1950 v Bruseli.
3. Únia a Švajčiarsko sa týmto zaväzujú prijímať náhradné dôkazy o pôvode vo forme náhradných osvedčení o pôvode
na tlačive A (ďalej len „náhradné osvedčenia“) vydané colnými orgánmi druhej zmluvnej strany a náhradné vyhlásenia
o pôvode vyhotovené preposielateľmi druhej zmluvnej strany, ktorí sú registrovaní na tento účel.
Každá zmluvná strana môže posúdiť oprávnenosť preferenčného zaobchádzania s výrobkami, na ktoré sa vzťahujú
náhradné dôkazy o pôvode, v súlade s vlastnými právnymi predpismi.
4. Každá zmluvná strana zabezpečí, aby boli pred vydaním alebo vyhotovením náhradného dôkazu o pôvode dodržané
tieto podmienky:
a) náhradné dôkazy o pôvode sa môžu vydať alebo vyhotoviť iba v prípade, že pôvodné dôkazy o pôvode boli vydané
alebo vyhotovené v súlade s právnymi predpismi platnými v Únii alebo vo Švajčiarsku;
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b) dôkaz o pôvode alebo náhradný dôkaz o pôvode sa môže nahradiť jedným alebo niekoľkými náhradnými dôkazmi
o pôvode iba v prípade výrobkov, ktoré neboli prepustené do režimu voľného obehu v jednej zo zmluvných strán,
a to na účely zaslania všetkých alebo niektorých výrobkov, na ktoré sa vzťahuje pôvodný dôkaz o pôvode, z danej
zmluvnej strany do druhej zmluvnej strany;
c) výrobky ostávajú pod colným dohľadom v preposielajúcej zmluvnej strane, nesmú byť nijako pozmenené, pretvorené
ani sa na nich nesmú vykonať operácie iné ako tie, ktoré ich majú uchovať v dobrom stave (ďalej len „zásada
nepozmeňovania“);
d) ak výrobky nadobudli status pôvodných výrobkov, pretože zmluvná strana im udelila možnosť uplatniť odchýlku od
pravidiel pôvodu, náhradné dôkazy o pôvode sa nesmú vydať ani vyhotoviť, ak sa výrobky preposielajú do druhej
zmluvnej strany;
e) náhradné dôkazy o pôvode môžu vydať colné orgány alebo vyhotoviť preposielatelia, ak výrobky, ktoré sa majú
preposlať na územie druhej zmluvnej strany, nadobudli status pôvodného výrobku na základe regionálnej kumulácie;
f) náhradné dôkazy o pôvode môžu vydať colné orgány alebo vyhotoviť preposielatelia, ak výrobkom, ktoré sa majú
preposlať na územie druhej zmluvnej strany, preposielajúca strana neudelila preferenčné zaobchádzanie.
5. Na účely odseku 4 písm. c) platí toto:
a) v prípade pochybností týkajúcich sa súladu so zásadou nepozmeňovania môžu colné orgány zmluvnej strany
konečného určenia deklaranta požiadať o predloženie dôkazu súladu s touto zásadou, ktorý sa môže predložiť
akýmkoľvek spôsobom;
b) colné orgány preposielajúcej zmluvnej strany na žiadosť preposielateľa potvrdia, že výrobky počas svojej zastávky na
území tejto zmluvnej strany zostali pod colným dohľadom a že colné orgány počas ich uskladnenia na území
zmluvnej strany nevydali oprávnenie na ich pozmenenie, akékoľvek pretvorenie ani vykonanie operácií iných ako
operácií, ktoré ich majú uchovať v dobrom stave;
c) ak náhradný dôkaz predstavuje náhradné osvedčenie, colné orgány zmluvnej strany konečného určenia nesmú
požadovať osvedčenie o tom, že s výrobkami sa v období, počas ktorého sa nachádzali v zmluvnej strane, nemanipu
lovalo.
6. Každá zmluvná strana zabezpečí, že:
a) ak náhradné dôkazy o pôvode zodpovedajú pôvodným dôkazom o pôvode vydaným alebo vyhotoveným vo
zvýhodnenej krajine v rámci systému VSP Únie a Švajčiarska, colné orgány členských štátov Únie a Švajčiarska si
navzájom poskytujú primeranú administratívnu spoluprácu na účely následného overovania týchto náhradných
dôkazov o pôvode. Colné orgány preposielajúcej zmluvnej strany na žiadosť zmluvnej strany konečného určenia
začnú a uplatnia postup následného overovania príslušných pôvodných dôkazov o pôvode;
b) v prípade, že náhradné dôkazy o pôvode zodpovedajú pôvodným dôkazom o pôvode vydaným alebo vyhotoveným
v krajine, ktorá je výlučne zvýhodnená v rámci systému VSP zmluvnej strany konečného určenia, táto zmluvná strana
vykoná postup následného overovania pôvodných dôkazov o pôvode v spolupráci so zvýhodnenou krajinou. Colné
orgány preposielajúcej zmluvnej strany poskytnú colným orgánom zmluvnej strany konečného určenia pôvodné
dôkazy o pôvode zodpovedajúce náhradným dôkazom o pôvode v zmysle overovania alebo prípadne kópie
pôvodných dôkazov o pôvode zodpovedajúcich náhradným dôkazom o pôvode v zmysle overovania, aby mohli
vykonať postup následného overovania.
7. Každá zmluvná strana zabezpečí, že:
a) v pravej hornej kolónke každého náhradného osvedčenia sa uvádza názov sprostredkujúcej krajiny, v ktorej sa
osvedčenie vydáva;
b) v kolónke 4 sa uvádza text „replacement certificate“ alebo „certificat de remplacement“, ako aj dátum vydania
pôvodného osvedčenia o pôvode na tlačive A a jeho sériové číslo;
c) v kolónke 1 sa uvádza názov/meno preposielateľa;
d) v kolónke 2 sa môže uvádzať názov/meno konečného príjemcu;
e) v kolónkach 3 až 9 sa uvádzajú všetky údaje o preposlaných výrobkoch, ktoré sú uvedené v pôvodnom osvedčení;
f) v kolónke 10 sa uvádzajú odkazy na faktúru preposielateľa;
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g) colný orgán, ktorý náhradné osvedčenie vydal, to úradne potvrdí v kolónke 11. Tento orgán je zodpovedný len za
vystavenie náhradného osvedčenia. Údaje v kolónke 12 týkajúce sa krajiny pôvodu a krajiny konečného určenia sa
prevezmú z pôvodného osvedčenia o pôvode na tlačive A. Preposielateľ podpíše osvedčenie o pôvode v kolónke 12.
Preposielateľ, ktorý sa podpíše v kolónke 12 v dobrej viere, nenesie zodpovednosť za správnosť údajov uvedených
v pôvodnom osvedčení o pôvode na tlačive A;
h) colný orgán, ktorý je požiadaný o vydanie náhradného osvedčenia, uvádza v pôvodnom osvedčení o pôvode na
tlačive A hmotnosť, počet a charakter preposielaných výrobkov a uvádza v ňom sériové čísla každého príslušného
náhradného osvedčenia. Žiadosť o náhradné osvedčenie, ako aj pôvodné osvedčenie o pôvode na tlačive A uchováva
najmenej tri roky;
i) náhradné osvedčenia o pôvode sa vyhotovia v angličtine alebo vo francúzštine.
8. Každá zmluvná strana zabezpečí, že:
a) preposielateľ uvádza v náhradnom vyhlásení o pôvode tieto údaje:
1. všetky údaje o preposielaných výrobkoch prevzaté z pôvodného dôkazu o pôvode;
2. dátum vyhotovenia pôvodného dôkazu o pôvode;
3. údaje o pôvodnom dôkaze o pôvode a v prípade potreby aj informácie o kumulácii uplatňovanej na tovar, na
ktorý sa vzťahuje vyhlásenie o pôvode;
4. názov/meno, adresu a číslo preposielateľa ako registrovaného vývozcu;
5. názov/meno a adresu príjemcu v Únii alebo vo Švajčiarsku;
6. dátum a miesto vyhotovenia vyhlásenia o pôvode alebo vydania osvedčenia o pôvode;
b) každé náhradné vyhlásenie o pôvode sa označí slovami „Replacement statement“ alebo „Attestation de remplacement“;
c) náhradné vyhlásenia o pôvode vyhotovujú preposielatelia registrovaní v elektronickom systéme samoosvedčovania
pôvodu vývozcami a to v systéme registrovaných vývozcov (REX), bez ohľadu na hodnotu pôvodných výrobkov
v pôvodnej zásielke;
d) ak sa dôkaz o pôvode nahrádza, preposielateľ v pôvodnom dôkazu o pôvode uvádza:
1. dátum vyhotovenia náhradného vyhlásenia(-í) o pôvode a množstvo tovaru, na ktoré sa náhradné vyhlásenie(-a)
o pôvode vzťahuje(-ú);
2. názov/meno a adresu preposielateľa;
3. názov/meno a adresu príjemcu alebo príjemcov v Únii alebo vo Švajčiarsku;
e) pôvodné vyhlásenie o pôvode sa označí slovom „Replaced“ alebo „Remplacé“;
f) náhradné vyhlásenie o pôvode platí dvanásť mesiacov od dátumu jeho vyhotovenia;
g) náhradné vyhlásenia o pôvode sa vyhotovia v angličtine alebo vo francúzštine.
9. Preposielateľ uchováva pôvodné dôkazy o pôvode a kópie náhradných dôkazov o pôvode najmenej tri roky od konca
kalendárneho roka, v ktorom boli náhradné dôkazy o pôvode vydané alebo vyhotovené.
10. Zmluvné strany súhlasia s rozdelením nákladov na systém REX v súlade so spôsobmi spolupráce, ktoré sa stanovia
medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.
11. Akékoľvek nezhody medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z výkladu alebo uplatňovania tejto dohody sa riešia
výlučne dvojstrannými rokovaniami medzi zmluvnými stranami. Ak by nezhody mohli mať vplyv na záujmy Nórska
a/alebo Turecka, vykonajú sa s nimi konzultácie.
12. Zmluvné strany môžu túto dohodu kedykoľvek zmeniť vzájomnou písomnou dohodou. Obe zmluvné strany začnú
konzultácie v súvislosti s možnými zmenami tejto dohody na žiadosť jednej zo zmluvných strán. Ak by zmeny mohli
mať vplyv na záujmy Nórska a/alebo Turecka, vykonajú sa s nimi konzultácie. Tieto zmeny nadobúdajú platnosť dňom
stanoveným vzájomnou dohodou po tom, ako sa obe zmluvné strany navzájom informovali, že splnili príslušné
vnútorné požiadavky.
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13. V prípade vážnych pochybností o riadnom vykonávaní dohody môže jedna alebo druhá zmluvná strana pozastaviť
jej uplatňovanie, pokiaľ to druhej zmluvnej strane písomne oznámi tri mesiace vopred.
14. Túto dohodu môže ktorákoľvek zmluvná strana vypovedať, pokiaľ to druhej zmluvnej strane písomne oznámi tri
mesiace vopred.
15. Odsek 2 prvý pododsek sa vzťahuje na materiály s pôvodom v Nórsku iba v prípade, že zmluvné strany uzavreli
podobnú dohodu s Nórskom a navzájom sa informovali o splnení tejto podmienky.
16. Odsek 2 prvý pododsek sa vzťahuje na materiály s pôvodom v Turecku (1) iba v prípade, že zmluvné strany uzavreli
podobnú dohodu s Tureckom a navzájom sa informovali o splnení tejto podmienky.
17. Od nadobudnutia platnosti dohody medzi Švajčiarskom a Tureckom v súlade s prvým pododsekom odseku 2 tejto
dohody a pod podmienkou reciprocity zo strany Turecka môže každá zmluvná strana ustanoviť, že v zmluvných
stranách sa môžu vydávať alebo vyhotovovať náhradné dôkazy o pôvode výrobkov obsahujúcich materiály s pôvodom
v Turecku, ktoré sa spracovali v rámci dvojstrannej kumulácie vo zvýhodnených krajinách v rámci VSP.
18. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom stanoveným vzájomnou dohodou po tom, ako sa Únia a Švajčiarsko
navzájom informovali, že ukončili potrebné vnútorné postupy prijatia. Od uvedeného dátumu nahradí Dohodu vo
forme výmeny listov medzi Spoločenstvom a jednotlivými krajinami EZVO, ktoré poskytujú colné preferencie v rámci
GSP (Nórsko a Švajčiarsko), podľa ktorej sa s tovarmi pochádzajúcimi z Nórska alebo Švajčiarska pri ich vstupe na colné
územie Spoločenstva zaobchádza ako s tovarmi s obsahom, ktorý má pôvod v Spoločenstve, podpísanú 14. decembra
2000 (2).
Bol by som Vám zaviazaný, ak by ste mi mohli potvrdiť, že Vaša vláda súhlasí s obsahom tohto listu.
Je mi cťou navrhnúť, aby v prípade, že Vaša vláda súhlasí s obsahom tohto listu, tento list spolu s Vaším potvrdením
tvorili dohodu medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou.
Prijmite, prosím, vážený pán, prejav mojej najhlbšej úcty.

Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Sastavljeno u Bruxellesu
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den

(1) Únia splnila túto podmienku uverejnením oznámenia Komisie podľa článku 85 nariadenia (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonávajú
ustanovenia Colného kódexu Spoločenstva – rozšírenie systému dvojstrannej kumulácie, stanoveného v uvedenom článku, na Turecko
(Ú. v. EÚ C 134, 15.4.2016, s. 1).
(2) Ú. v. ES L 38, 8.2.2001, s. 25.
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За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

B. List Švajčiarskej konfederácie

Vážená pani,
Je mi cťou potvrdiť prijatie Vášho listu z dnešného dňa tohto znenia:
„1. Európska únia (ďalej len „Únia“) a Švajčiarska konfederácia (ďalej len „Švajčiarsko“) ako zmluvné strany tejto
dohody potvrdzujú, že na účely všeobecného systému preferencií (ďalej len „VSP“) uplatňujú obe zmluvné strany
podobné pravidlá pôvodu s týmito všeobecnými zásadami:
a) definícia pojmu „pôvodné výrobky“ založená na rovnakých kritériách;
b) ustanovenia o regionálnej kumulácii pôvodu;
c) ustanovenia o uplatňovaní kumulácie na materiály, ktoré v zmysle príslušných pravidiel pôvodu v rámci VSP
pochádzajú z Únie, Švajčiarska, Nórska alebo Turecka;
d) ustanovenia o všeobecnej tolerancii pre nepôvodné materiály;
e) ustanovenia o nepozmeňovaní tovarov zo zvýhodnenej krajiny;
f) ustanovenia o vydávaní alebo vyhotovovaní náhradných dôkazov o pôvode;
g) požiadavka na administratívnu spoluprácu s príslušnými orgánmi zvýhodnených krajín v súvislosti s dôkazmi
o pôvode.
2. Únia a Švajčiarsko uznávajú, že materiály, ktoré majú v zmysle príslušných pravidiel pôvodu v rámci VSP pôvod
v Únii, vo Švajčiarsku, v Nórsku alebo Turecku, nadobudnú štatút pôvodu vo zvýhodnenej krajine v rámci VSP
ktorejkoľvek zmluvnej strany, ak v danej zvýhodnenej krajine podstúpia opracovanie alebo spracovanie presahujúce
rámec operácií považovaných za nedostatočné opracovanie alebo spracovanie na priznanie štatútu pôvodných
výrobkov. Tento pododsek sa vzťahuje na materiály s pôvodom v Nórsku a Turecku iba v prípade splnenia
podmienok stanovených v príslušných odsekoch 15 a 16.
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Colné orgány členských štátov Únie a Švajčiarska si navzájom poskytujú primeranú administratívnu spoluprácu,
najmä na účely následného overovania dôkazov o pôvode, pokiaľ ide o materiály uvedené v prvom pododseku.
Uplatňujú sa ustanovenia týkajúce sa administratívnej spolupráce stanovené v protokole č. 3 k Dohode medzi
Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972.
Tento odsek sa nevzťahuje na výrobky uvedené v kapitolách 1 až 24 harmonizovaného systému opisu a číselného
označovania tovaru, ktorý prijala organizácia zriadená Dohovorom, ktorým sa zriaďuje Rada pre colnú spoluprácu,
podpísaným 15. decembra 1950 v Bruseli.
3. Únia a Švajčiarsko sa týmto zaväzujú prijímať náhradné dôkazy o pôvode vo forme náhradných osvedčení
o pôvode na tlačive A (ďalej len „náhradné osvedčenia“) vydané colnými orgánmi druhej zmluvnej strany a náhradné
vyhlásenia o pôvode vyhotovené preposielateľmi druhej zmluvnej strany, ktorí sú registrovaní na tento účel.
Každá zmluvná strana môže posúdiť oprávnenosť preferenčného zaobchádzania s výrobkami, na ktoré sa vzťahujú
náhradné dôkazy o pôvode, v súlade s vlastnými právnymi predpismi.
4. Každá zmluvná strana zabezpečí, aby boli pred vydaním alebo vyhotovením náhradného dôkazu o pôvode
dodržané tieto podmienky:
a) náhradné dôkazy o pôvode sa môžu vydať alebo vyhotoviť iba v prípade, že pôvodné dôkazy o pôvode boli
vydané alebo vyhotovené v súlade s právnymi predpismi platnými v Únii alebo vo Švajčiarsku;
b) dôkaz o pôvode alebo náhradný dôkaz o pôvode sa môže nahradiť jedným alebo niekoľkými náhradnými
dôkazmi o pôvode iba v prípade výrobkov, ktoré neboli prepustené do režimu voľného obehu v jednej zo
zmluvných strán, a to na účely zaslania všetkých alebo niektorých výrobkov, na ktoré sa vzťahuje pôvodný dôkaz
o pôvode, z danej zmluvnej strany do druhej zmluvnej strany;
c) výrobky ostávajú pod colným dohľadom v preposielajúcej zmluvnej strane, nesmú byť nijako pozmenené,
pretvorené ani sa na nich nesmú vykonať operácie iné ako tie, ktoré ich majú uchovať v dobrom stave (ďalej len
„zásada nepozmeňovania“);
d) ak výrobky nadobudli status pôvodných výrobkov, pretože zmluvná strana im udelila možnosť uplatniť odchýlku
od pravidiel pôvodu, náhradné dôkazy o pôvode sa nesmú vydať ani vyhotoviť, ak sa výrobky preposielajú do
druhej zmluvnej strany;
e) náhradné dôkazy o pôvode môžu vydať colné orgány alebo vyhotoviť preposielatelia, ak výrobky, ktoré sa majú
preposlať na územie druhej zmluvnej strany, nadobudli status pôvodného výrobku na základe regionálnej
kumulácie;
f) náhradné dôkazy o pôvode môžu vydať colné orgány alebo vyhotoviť preposielatelia, ak výrobkom, ktoré sa
majú preposlať na územie druhej zmluvnej strany, preposielajúca strana neudelila preferenčné zaobchádzanie.
5. Na účely odseku 4 písm. c) platí toto:
a) v prípade pochybností týkajúcich sa súladu so zásadou nepozmeňovania môžu colné orgány zmluvnej strany
konečného určenia deklaranta požiadať o predloženie dôkazu súladu s touto zásadou, ktorý sa môže predložiť
akýmkoľvek spôsobom;
b) colné orgány preposielajúcej zmluvnej strany na žiadosť preposielateľa potvrdia, že výrobky počas svojej zastávky
na území tejto zmluvnej strany zostali pod colným dohľadom a že colné orgány počas ich uskladnenia na území
zmluvnej strany nevydali oprávnenie na ich pozmenenie, akékoľvek pretvorenie ani vykonanie operácií iných ako
operácií, ktoré ich majú uchovať v dobrom stave;
c) ak náhradný dôkaz predstavuje náhradné osvedčenie, colné orgány zmluvnej strany konečného určenia nesmú
požadovať osvedčenie o tom, že s výrobkami sa v období, počas ktorého sa nachádzali v zmluvnej strane,
nemanipulovalo.
6. Každá zmluvná strana zabezpečí, že:
a) ak náhradné dôkazy o pôvode zodpovedajú pôvodným dôkazom o pôvode vydaným alebo vyhotoveným vo
zvýhodnenej krajine v rámci systému VSP Únie a Švajčiarska, colné orgány členských štátov Únie a Švajčiarska si
navzájom poskytujú primeranú administratívnu spoluprácu na účely následného overovania týchto náhradných
dôkazov o pôvode. Colné orgány preposielajúcej zmluvnej strany na žiadosť zmluvnej strany konečného určenia
začnú a uplatnia postup následného overovania príslušných pôvodných dôkazov o pôvode;
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b) v prípade, že náhradné dôkazy o pôvode zodpovedajú pôvodným dôkazom o pôvode vydaným alebo
vyhotoveným v krajine, ktorá je výlučne zvýhodnená v rámci systému VSP zmluvnej strany konečného určenia,
táto zmluvná strana vykoná postup následného overovania pôvodných dôkazov o pôvode v spolupráci so
zvýhodnenou krajinou. Colné orgány preposielajúcej zmluvnej strany poskytnú colným orgánom zmluvnej
strany konečného určenia pôvodné dôkazy o pôvode zodpovedajúce náhradným dôkazom o pôvode v zmysle
overovania alebo prípadne kópie pôvodných dôkazov o pôvode zodpovedajúcich náhradným dôkazom o pôvode
v zmysle overovania, aby mohli vykonať postup následného overovania.
7. Každá zmluvná strana zabezpečí, že:
a) v pravej hornej kolónke každého náhradného osvedčenia sa uvádza názov sprostredkujúcej krajiny, v ktorej sa
osvedčenie vydáva;
b) v kolónke 4 sa uvádza text „replacement certificate“ alebo „certificat de remplacement“, ako aj dátum vydania
pôvodného osvedčenia o pôvode na tlačive A a jeho sériové číslo;
c) v kolónke 1 sa uvádza názov/meno preposielateľa;
d) v kolónke 2 sa môže uvádzať názov/meno konečného príjemcu;
e) v kolónkach 3 až 9 sa uvádzajú všetky údaje o preposlaných výrobkoch, ktoré sú uvedené v pôvodnom
osvedčení;
f) v kolónke 10 sa uvádzajú odkazy na faktúru preposielateľa;
g) colný orgán, ktorý náhradné osvedčenie vydal, to úradne potvrdí v kolónke 11. Tento orgán je zodpovedný len
za vystavenie náhradného osvedčenia. Údaje v kolónke 12 týkajúce sa krajiny pôvodu a krajiny konečného
určenia sa prevezmú z pôvodného osvedčenia o pôvode na tlačive A. Preposielateľ podpíše osvedčenie o pôvode
v kolónke 12. Preposielateľ, ktorý sa podpíše v kolónke 12 v dobrej viere, nenesie zodpovednosť za správnosť
údajov uvedených v pôvodnom osvedčení o pôvode na tlačive A;
h) colný orgán, ktorý je požiadaný o vydanie náhradného osvedčenia, uvádza v pôvodnom osvedčení o pôvode na
tlačive A hmotnosť, počet a charakter preposielaných výrobkov a uvádza v ňom sériové čísla každého
príslušného náhradného osvedčenia. Žiadosť o náhradné osvedčenie, ako aj pôvodné osvedčenie o pôvode na
tlačive A uchováva najmenej tri roky;
i) náhradné osvedčenia o pôvode sa vyhotovia v angličtine alebo vo francúzštine.
8. Každá zmluvná strana zabezpečí, že:
a) preposielateľ uvádza v náhradnom vyhlásení o pôvode tieto údaje:
1. všetky údaje o preposielaných výrobkoch prevzaté z pôvodného dôkazu o pôvode;
2. dátum vyhotovenia pôvodného dôkazu o pôvode;
3. údaje o pôvodnom dôkaze o pôvode a v prípade potreby aj informácie o kumulácii uplatňovanej na tovar, na
ktorý sa vzťahuje vyhlásenie o pôvode;
4. názov/meno, adresu a číslo preposielateľa ako registrovaného vývozcu;
5. názov/meno a adresu príjemcu v Únii alebo vo Švajčiarsku;
6. dátum a miesto vyhotovenia vyhlásenia o pôvode alebo vydania osvedčenia o pôvode;
b) každé náhradné vyhlásenie o pôvode sa označí slovami „Replacement statement“ alebo „Attestation de
remplacement“;
c) náhradné vyhlásenia o pôvode vyhotovujú preposielatelia registrovaní v elektronickom systéme samoosved
čovania pôvodu vývozcami a to v systéme registrovaných vývozcov (REX), bez ohľadu na hodnotu pôvodných
výrobkov v pôvodnej zásielke;
d) ak sa dôkaz o pôvode nahrádza, preposielateľ v pôvodnom dôkazu o pôvode uvádza:
1. dátum vyhotovenia náhradného vyhlásenia(-í) o pôvode a množstvo tovaru, na ktoré sa náhradné vyhlásenie
(-a) o pôvode vzťahuje(-ú);
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2. názov/meno a adresu preposielateľa;
3. názov/meno a adresu príjemcu alebo príjemcov v Únii alebo vo Švajčiarsku;
e) pôvodné vyhlásenie o pôvode sa označí slovom „Replaced“ alebo „Remplacé“;
f) náhradné vyhlásenie o pôvode platí dvanásť mesiacov od dátumu jeho vyhotovenia;
g) náhradné vyhlásenia o pôvode sa vyhotovia v angličtine alebo vo francúzštine.
9. Preposielateľ uchováva pôvodné dôkazy o pôvode a kópie náhradných dôkazov o pôvode najmenej tri roky od
konca kalendárneho roka, v ktorom boli náhradné dôkazy o pôvode vydané alebo vyhotovené.
10. Zmluvné strany súhlasia s rozdelením nákladov na systém REX v súlade so spôsobmi spolupráce, ktoré sa
stanovia medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.
11. Akékoľvek nezhody medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z výkladu alebo uplatňovania tejto dohody sa riešia
výlučne dvojstrannými rokovaniami medzi zmluvnými stranami. Ak by nezhody mohli mať vplyv na záujmy Nórska
a/alebo Turecka, vykonajú sa s nimi konzultácie.
12. Zmluvné strany môžu túto dohodu kedykoľvek zmeniť vzájomnou písomnou dohodou. Obe zmluvné strany
začnú konzultácie v súvislosti s možnými zmenami tejto dohody na žiadosť jednej zo zmluvných strán. Ak by
zmeny mohli mať vplyv na záujmy Nórska a/alebo Turecka, vykonajú sa s nimi konzultácie. Tieto zmeny
nadobúdajú platnosť dňom stanoveným vzájomnou dohodou po tom, ako sa obe zmluvné strany navzájom
informovali, že splnili príslušné vnútorné požiadavky.
13. V prípade vážnych pochybností o riadnom vykonávaní dohody môže jedna alebo druhá zmluvná strana
pozastaviť jej uplatňovanie, pokiaľ to druhej zmluvnej strane písomne oznámi tri mesiace vopred.
14. Túto dohodu môže ktorákoľvek zmluvná strana vypovedať, pokiaľ to druhej zmluvnej strane písomne oznámi
tri mesiace vopred.
15. Odsek 2 prvý pododsek sa vzťahuje na materiály s pôvodom v Nórsku iba v prípade, že zmluvné strany
uzavreli podobnú dohodu s Nórskom a navzájom sa informovali o splnení tejto podmienky.
16. Odsek 2 prvý pododsek sa vzťahuje na materiály s pôvodom v Turecku (3) iba v prípade, že zmluvné strany
uzavreli podobnú dohodu s Tureckom a navzájom sa informovali o splnení tejto podmienky.
17. Od nadobudnutia platnosti dohody medzi Švajčiarskom a Tureckom v súlade s prvým pododsekom odseku 2
tejto dohody a pod podmienkou reciprocity zo strany Turecka môže každá zmluvná strana ustanoviť, že
v zmluvných stranách sa môžu vydávať alebo vyhotovovať náhradné dôkazy o pôvode výrobkov obsahujúcich
materiály s pôvodom v Turecku, ktoré sa spracovali v rámci dvojstrannej kumulácie vo zvýhodnených krajinách
v rámci VSP.
18. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom stanoveným vzájomnou dohodou po tom, ako sa Únia a Švajčiarsko
navzájom informovali, že ukončili potrebné vnútorné postupy prijatia. Od uvedeného dátumu nahradí Dohodu vo
forme výmeny listov medzi Spoločenstvom a jednotlivými krajinami EZVO, ktoré poskytujú colné preferencie
v rámci GSP (Nórsko a Švajčiarsko), podľa ktorej sa s tovarmi pochádzajúcimi z Nórska alebo Švajčiarska pri ich
vstupe na colné územie spoločenstva zaobchádza ako s tovarmi s obsahom, ktorý má pôvod v Spoločenstve,
podpísanú 14. decembra 2000 (4).
Bol by som Vám zaviazaný, ak by ste mi mohli potvrdiť, že Vaša vláda súhlasí s obsahom tohto listu.
Je mi cťou navrhnúť, aby v prípade, že Vaša vláda súhlasí s obsahom tohto listu, tento list spolu s Vaším
potvrdením tvorili dohodu medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou.“
Je mi cťou Vám oznámiť, že moja vláda súhlasí s obsahom tohto listu.
Prijmite prosím, vážená pani, prejav mojej najhlbšej úcty,
(3) Únia splnila túto podmienku uverejnením oznámenia Komisie podľa článku 85 nariadenia (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonávajú
ustanovenia Colného kódexu Spoločenstva – rozšírenie systému dvojstrannej kumulácie, stanoveného v uvedenom článku, na Turecko
(Ú. v. EÚ C 134, 15.4.2016, s. 1).
(4) Ú. v. ES L 38, 8.2.2001, s. 25.
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Geschehen zu Brüssel am
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Sastavljeno u Bruxellesu
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione Svizzera
За Конфедерация Швейцария
Por la Confederación Suiza
Za Švýcarskou konfederaci
For Det Schweiziske Forbund
Šveitsi Konföderatsiooni nimel
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία
For the Swiss Confederation
Za Švicarsku Konfederaciju
Šveices Konfederācijas vārdā –
Šveicarijos Konfederacijos vardu
A Svájci Államszövetség részéről
Għall-Konfederazzjoni Svizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej
Pela Confederação Suíça
Pentru Confederația Elvețiană
Za Švajčiarsku konfederáciu
Za Švicarsko konfederacijo
Sveitsin valaliiton puolesta
För Schweiziska edsförbundet
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NARIADENIA
VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2019/132
z 28. januára 2019,
ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 101/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým
osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 101/2011 zo 4. februára 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým
osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku (1), a najmä na jeho článok 12,
so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,
keďže:
(1)

Rada prijala 4. februára 2011 nariadenie (EÚ) č. 101/2011.

(2)

Na základe preskúmania zoznamu uvedeného v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 101/2011 by sa mal vypustiť
záznam týkajúci sa jednej osoby.

(3)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 101/2011 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 101/2011 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 28. januára 2019
Za Radu
predseda
P. DAEA

(1) Ú. v. EÚ L 31, 5.2.2011, s. 1.
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PRÍLOHA

V prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 101/2011 sa záznam 28 (Mohamed Marwan Ben Ali Ben Mohamed MABROUK) vypúšťa.
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/133
z 28. januára 2019,
ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/640, pokiaľ ide o zavádzanie dodatočných špecifikácií
letovej spôsobilosti
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách
v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a zrušuje nariadenie
(ES) č. 216/2008 (1), a najmä na jeho článok 17 ods. 1 písm. h),
keďže:
(1)

Nariadením Komisie (EÚ) 2015/640 (2) sa stanovujú dodatočné požiadavky na letovú spôsobilosť pre lietadlá,
ktorých projekt už bol osvedčený. Uvedené dodatočné požiadavky na letovú spôsobilosť sú potrebné na podporu
zachovania letovej spôsobilosti a zvyšovania bezpečnosti. Táto potreba vyplýva z toho, že keď Agentúra
Európskej únie pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) aktualizuje certifikačné špecifikácie („CS“ – certifi
cation specifications), ktoré vydala podľa článku 76 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/1139, s cieľom zaistiť, aby tieto
certifikačné špecifikácie naďalej spĺňali svoj účel, lietadlo, ktorého projekt už bol osvedčený, nemusí pri výrobe
ani v priebehu prevádzky tieto aktualizované certifikačné špecifikácie spĺňať.

(2)

V záujme zachovania vysokej úrovne bezpečnosti letectva a environmentálnych požiadaviek v Európe by preto
mohlo byť potrebné stanoviť pre lietadlá dodatočné požiadavky na letovú spôsobilosť, ktorých dodržiavanie
agentúra v čase osvedčovania projektu ešte nepredpisovala, pretože v tom čase ešte neboli zahrnuté do
príslušných certifikačných špecifikácií. Táto zmena nariadenia (EÚ) 2015/640 sa týka troch prípadov vývoja
certifikačných špecifikácií.

(3)

Po prvé, Spojené letecké úrady (ďalej len „JAA“) zaviedli v roku 1989 nové konštrukčné normy pre dynamické
podmienky sedadiel pre cestujúcich a palubných sprievodcov vo veľkých letúnoch, čím sa zlepšila ochrana osôb
na palube. Cieľom týchto noriem bolo zmierniť riziko úrazov alebo úmrtí v prípade núdzového pristátia. Tieto
normy boli síce transponované do certifikačných špecifikácií agentúry pre veľké letúny (CS-25), ale uplatňujú sa
len na veľké letúny, v prípade ktorých sa o osvedčenie projektu požiadalo po roku 1989. Vzhľadom na to, že
niektoré veľké letúny zrejme tieto normy nespĺňajú, mali by sa zaviesť ďalšie špecifikácie letovej spôsobilosti.
S náležitým zreteľom na povahu a riziko prevádzky veľkých letúnov pri zachovaní vysokej jednotnej úrovne
bezpečnosti civilného letectva v Únii sa za primerané a nákladovo efektívne považuje zaviesť tieto dodatočné
špecifikácie letovej spôsobilosti len na novovyrobené veľké letúny, ktoré vznikli na základe projektu už
osvedčeného agentúrou. Tieto dodatočné špecifikácie letovej spôsobilosti by sa nemali vzťahovať na sedadlá
posádky v pilotnom priestore a sedadlá v letúnoch s nízkym počtom sedadiel, ktoré sa používajú v nepravidelnej
obchodnej leteckej doprave podľa dopytu, pretože sa nepovažujú za primerané ani nákladovo efektívne.

(4)

Po druhé, agentúra v roku 2009 zaviedla v certifikačných špecifikáciách pre veľké letúny nové normy týkajúce sa
horľavosti pre tepelné alebo akustické izolačné materiály, čím sa zlepšili určité vlastnosti izolačných materiálov
montovaných do trupu s cieľom zabrániť šíreniu plameňov a ich prenikaniu do letúna (CS-25 – zmena 6). Tieto
nové normy týkajúce sa horľavosti sa však vzťahujú len na veľké letúny, v prípade ktorých sa o osvedčenie
projektu požiadalo po roku 2009. Vzhľadom na to, že niektoré veľké letúny zrejme tieto normy nespĺňajú, mali
by sa zaviesť dodatočné špecifikácie letovej spôsobilosti. S náležitým zreteľom na povahu a riziko prevádzky
veľkých letúnov pri zachovaní vysokej jednotnej úrovne bezpečnosti civilného letectva v Únii sa za primerané
a nákladovo efektívne považuje zaviesť dodatočné špecifikácie letovej spôsobilosti, ktorými by sa obmedzilo
riziko šírenia plameňov počas letu, len na novovyrobené veľké letúny, ktoré vznikli na základe projektu už
osvedčeného agentúrou. Tieto dodatočné špecifikácie letovej spôsobilosti by sa mali vzťahovať aj na veľké letúny,
ktoré sú v prevádzke počas výmeny tepelných alebo zvukových izolačných materiálov. V neposlednom rade by sa
mali zaviesť dodatočné špecifikácie letovej spôsobilosti, ktorými by sa obmedzilo riziko prenikania plameňov do
letúna po havárii, na veľké letúny s kapacitou pre 20 a viac cestujúcich, ktoré by sa vzťahovali len na
novovyrobené letúny, ktoré vznikli na základe projektu už osvedčeného agentúrou.

(1) Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1.
(2) Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/640 z 23. apríla 2015 o dodatočných špecifikáciách letovej spôsobilosti pre daný typ prevádzky, ktorým
sa mení nariadenie (EÚ) č. 965/2012 (Ú. v. EÚ L 106, 24.4.2015, s. 18).
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(5)

Po tretie, Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) vydala prostredníctvom zmeny prílohy 6 k ICAO
nové normy, ktoré sa uplatňujú od 15. decembra 2011 a ktorými sa má postupne zmierniť vplyv halónu
používaného v protipožiarnych zariadeniach na životné prostredie. Na zabezpečenie dodržiavania týchto noriem
by sa mali zaviesť dodatočné špecifikácie letovej spôsobilosti pre novovyrobené veľké letúny a veľké vrtuľníky,
ktorých projekt už agentúra osvedčila na základe certifikačných špecifikácií, ktoré povoľovali použitie halónu ako
vhodného prostriedku.

(6)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/640 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú založené na stanovisku agentúry v súlade s článkom 76 ods. 1
nariadenia (EÚ) 2018/1139.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 127 ods. 3
nariadenia (EÚ) 2018/1139,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Nariadenie (EÚ) 2015/640 sa mení takto:
1. Článok 2 sa mení takto:
a) písmeno b) sa nahrádza takto:
„b) „veľký letún“ je letún, ktorý má vo svojej predpisovej základni osvedčovania certifikačné špecifikácie pre veľké
letúny „CS-25“ alebo rovnocenné certifikačné špecifikácie;“;
b) dopĺňajú sa tieto písmená c) a d):
„c) „veľký vrtuľník“ je vrtuľník, ktorý má vo svojej predpisovej základni osvedčovania certifikačné špecifikácie pre
veľké rotorové lietadlá „CS-29“ alebo rovnocenné certifikačné špecifikácie;
d) „letún s nízkym počtom sedadiel“ je letún, ktorého maximálna prevádzková konfigurácia sedadiel pre
cestujúcich pozostáva z:
1. 19 alebo menej sedadiel alebo
2. najviac jednej tretiny maximálnej kapacity sedadiel pre cestujúcich pre typovo osvedčený letún, ako sa
uvádza v záznamovom liste typového osvedčenia letúna (TCDS), za predpokladu, že sú splnené obe tieto
podmienky:
a) celkový počet sedadiel pre cestujúcich, ktoré sú schválené na používanie počas rolovania, vzletu alebo
pristátia, neprekročí 100 sedadiel na jednu palubu;
b) maximálna prevádzková konfigurácia sedadiel pre cestujúcich počas rolovania, vzletu alebo pristátia
v ktorejkoľvek zóne medzi dvojicami núdzových východov (alebo v slepej zóne) nepresahuje jednu
tretinu celkového počtu sedadiel pre cestujúcich, ktorý je prípustný pre dvojice núdzových východov
určených pre túto zónu (s využitím prípustného počtu sedadiel pre cestujúcich pre všetky dvojice
núdzových východov podľa definície príslušnej predpisovej základne pre osvedčovanie letúna). Na
určenie súladu s týmto zónovým obmedzením v prípade letúnov s deaktivovanými núdzovými
východmi sa predpokladá, že všetky núdzové východy sú funkčné.“.
2. Príloha I (časť 26) sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2
Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
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Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 28. januára 2019
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER

29.1.2019

29.1.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/17

PRÍLOHA

Príloha I sa mení takto:
1. Obsah sa nahrádza takto:
„OBSAH
PODČASŤ A — VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

26.10 Príslušný orgán
26.20 Dočasne nefunkčné vybavenie
26.30 Preukázanie súladu
PODČASŤ B — VEĽKÉ LETÚNY

26.50 Sedadlá, lôžka, bezpečnostné pásy a popruhy
26.60 Núdzové pristátie — dynamické podmienky
26.100 Poloha núdzových východov
26.105 Prístup k núdzovým východom
26.110 Označenie núdzových východov
26.120 Vnútorné núdzové osvetlenie a prevádzka núdzového osvetlenia
26.150 Interiéry kabín
26.155 Horľavosť obloženia nákladového priestoru
26.156 Tepelné alebo zvukové izolačné materiály
26.160 Ochrana pred požiarom na toaletách
26.170 Hasiace prístroje
26.200 Akustické varovanie podvozku
26.250 Prevádzkové systémy ovládania dverí priestoru pre letovú posádku — nespôsobilosť jedného člena posádky
PODČASŤ C — VEĽKÉ VRTUĽNÍKY

26.400 Hasiace prístroje“.
2. Vkladá sa tento bod 26.60:
„26.60 Núdzové pristátie — dynamické podmienky
Prevádzkovatelia veľkých letúnov používaných v obchodnej leteckej doprave a typovo osvedčených k 1. januáru
1958 alebo po tomto dátume, pre ktorých bolo individuálne osvedčenie letovej spôsobilosti vydané po prvýkrát dňa
18. februára 2021 alebo neskôr, musia pre každý typový návrh sedadla schválený na používanie počas rolovania,
vzletu alebo pristátia preukázať, že osoba na tomto sedadle je chránená proti záťaži spôsobenej podmienkami
núdzového pristátia. Preukázanie sa vykoná jedným z týchto spôsobov:
a) úspešne ukončené dynamické skúšky;
b) racionálna analýza poskytujúca rovnocennú bezpečnosť na základe dynamických skúšok podobného typového
návrhu sedadla.
Povinnosť stanovená v prvom odseku sa nevzťahuje na tieto sedadlá:
a) sedadlá posádky v pilotnom priestore;
b) sedadlá v letúnoch s nízkym počtom sedadiel, ktoré sa používajú iba v nepravidelnej obchodnej leteckej doprave
podľa dopytu.“.
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3. Vkladá sa tento bod 26.156:
„26.156 Tepelné alebo zvukové izolačné materiály
Prevádzkovatelia veľkých letúnov používaných v obchodnej leteckej doprave a typovo osvedčených k 1. januáru
1958 alebo po tomto dátume zabezpečia, aby:
a) v prípade letúnov, pre ktoré bolo prvé individuálne osvedčenie letovej spôsobilosti vydané pred 18. februárom
2021, pri výmene tepelných alebo zvukových izolačných materiálov dňa 18. februára 2021 alebo neskôr
vykazovali tieto nové materiály takú odolnosť proti plameňu, ktorá riziku šírenia plameňa v letúne zabráni alebo
ho obmedzí;
b) v prípade letúnov, pre ktoré bolo prvé individuálne osvedčenie letovej spôsobilosti vydané dňa 18. februára 2021
alebo neskôr, vykazovali tepelné a zvukové izolačné materiály takú odolnosť proti plameňu, ktorá riziku šírenia
plameňa v letúne zabráni alebo ho obmedzí;
c) v prípade letúnov, pre ktoré bolo prvé individuálne osvedčenie letovej spôsobilosti vydané dňa 18. februára 2021
alebo neskôr, s kapacitou pre 20 alebo viac cestujúcich, vykazovali tepelné a zvukové izolačné materiály (vrátane
prostriedkov na upevnenie týchto materiálov k trupu) namontované v spodnej polovici letúna takú odolnosť proti
prenikaniu plameňov do letúna, ktorá po havárii zabráni riziku prenikania plameňov do letúnu alebo toto riziko
obmedzí, vďaka čomu sa v kabíne na čas potrebný na evakuáciu letúna zabezpečia podmienky na prežitie.“.
4. Vkladá sa tento bod 26.170:
„26.170 Hasiace prístroje
Prevádzkovatelia veľkých letúnov zabezpečia, aby sa halón ako hasiaca látka nepoužíval v týchto hasiacich
prístrojoch:
a) zabudované hasiace prístroje pre každú nádobu na odpad a papier z toaliet vo veľkých letúnoch, pre ktoré bolo
prvé individuálne osvedčenie letovej spôsobilosti vydané dňa 18. februára 2020 alebo neskôr;
b) prenosné hasiace prístroje vo veľkých letúnoch, pre ktoré bolo prvé individuálne osvedčenie letovej spôsobilosti
vydané dňa 18. mája 2019 alebo neskôr.“.
5. Dopĺňa sa táto podčasť C:
„PODČASŤ C — VEĽKÉ VRTUĽNÍKY

26.400 Hasiace prístroje
Prevádzkovatelia veľkých vrtuľníkov zabezpečia, aby sa halón ako hasiaca látka nepoužíval v týchto hasiacich
prístrojoch:
a) zabudované hasiace prístroje pre každú nádobu na odpad a papier z toaliet vo veľkých vrtuľníkoch, pre ktoré
bolo individuálne osvedčenie letovej spôsobilosti prvýkrát vydané dňa 18. februára 2020 alebo neskôr;
b) prenosné hasiace prístroje vo veľkých vrtuľníkoch, pre ktoré bolo individuálne osvedčenie letovej spôsobilosti
prvýkrát vydané dňa 18. mája 2019 alebo neskôr.“
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ROZHODNUTIA
ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/134
z 21. januára 2019
o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy IX
(Finančné služby) k Dohode o EHP
(Text s významom pre EHP)
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 114 v spojení s jej článkom 218 ods. 9,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2894/94 z 28. novembra 1994 o opatreniach na vykonávanie Dohody
o Európskom hospodárskom priestore (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 3,
so zreteľom na návrh Európskej komisie,
keďže:
(1)

Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (2) (ďalej len „Dohoda o EHP“) nadobudla platnosť 1. januára
1994.

(2)

Podľa článku 98 Dohody o EHP môže Spoločný výbor EHP rozhodnúť okrem iného o zmene prílohy IX
k uvedenej dohode, ktorá obsahuje ustanovenia týkajúce sa finančných služieb.

(3)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 (3) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Príloha IX k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Pozícia Únie v Spoločnom výbore EHP by mala vychádzať z pripojeného návrhu rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP k navrhovaným zmenám prílohy IX
(Finančné služby) k Dohode o EHP, je založená na návrhu rozhodnutia Spoločného výboru EHP pripojenom k tomuto
rozhodnutiu.
Článok 2
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 21. januára 2019
Za Radu
predsedníčka
F. MOGHERINI

(1) Ú. v. ES L 305, 30.11.1994, s. 6.
(2) Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 3.
(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi
v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012
(Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 1).
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NÁVRH

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. …/…
z ...,
ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP
SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,
keďže:
(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií
s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES
a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (1), v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 349, 21.12.2016,
s. 8, sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha IX k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Príloha IX k Dohode o EHP sa mení takto:
1. V bodoch 16b (smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES) a 31ba (smernica Európskeho parlamentu a Rady
2014/65/EÚ) sa dopĺňa táto zarážka:
„– 32014 R 0909: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 (Ú. v. EÚ L 257,
28.8.2014, s. 1) v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 349, 21.12.2016, s. 8.“
2. V bode 29f [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012] sa dopĺňa tento text:
„, zmenené týmto právnym predpisom:
— 32014 R 0909: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 (Ú. v. EÚ L 257,
28.8.2014, s. 1) v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 349, 21.12.2016, s. 8.“
3. Za bod 31bea [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 594/2014] sa vkladá tento bod:
„31bf. 32014 R 0909: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení
vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov
a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 1),
v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 349, 21.12.2016, s. 8.
Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:
a) Bez ohľadu na ustanovenia protokolu 1 k tejto dohode a ak sa v tejto dohode nestanovuje inak, slovami
„členský(-é) štát(-y)“ a „príslušné orgány“ sa okrem významu v nariadení rozumejú aj štáty EZVO a ich
príslušné orgány.
b) Odkazy na „členov ESCB“ alebo na „centrálne banky“ sa rozumejú tak, že okrem významu v nariadení
zahŕňajú aj národné centrálne banky štátov EZVO.
c) Lichtenštajnsko môže umožniť centrálnym depozitárom cenných papierov tretích krajín, ktorí už
poskytujú služby uvedené v článku 25 ods. 2 finančným sprostredkovateľom v Lichtenštajnsku alebo ktorí
si už zriadili pobočku v Lichtenštajnsku, aby naďalej pokračovali v poskytovaní služieb uvedených
v článku 25 ods. 2 počas obdobia nepresahujúceho 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia
Spoločného výboru EHP č..…/…. z ... [toto rozhodnutie].
(1) Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 1.
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d) V článku 1 ods. 3 sa slová „práva Únie“ nahrádzajú slovami „Dohody o EHP“.
e) V článku 12 ods. 3 sa slová „meny Únie“ nahrádzajú slovami „oficiálne meny zmluvných strán Dohody
o EHP“.
f)

V článku 13 a v článku 14 ods. 1 prvom pododseku sa za slová „relevantné orgány“ vkladajú slová „,
Dozorný úrad EZVO“.

g) V článku 19 ods. 3, článku 33 ods. 3, článku 49 ods. 4, článku 52 ods. 2 a článku 53 ods. 3 sa slovo
„ESMA“ nahrádza slovami „ESMA alebo prípadne Dozornému úradu EZVO“.
h) V článku 24 ods. 5:
i) v prvom pododseku sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „a pokiaľ ide o štát EZVO, Dozornému úradu
EZVO“ a v druhom pododseku sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „a pokiaľ ide o štát EZVO, Dozorný
úrad EZVO“;
ii) v treťom pododseku sa slovo „ESMA“ nahrádza slovami „ESMA alebo prípadne Dozornému úradu
EZVO“.
i)

V článku 34 ods. 8 sa slová „pravidlá hospodárskej súťaže Únie“ nahrádzajú slovami „pravidlá
hospodárskej súťaže uplatniteľné podľa Dohody o EHP“.

j)

V článku 38 ods. 5 sa slová „17. septembra 2014“ nahrádzajú slovami „v deň nadobudnutia účinnosti
rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. …/… z … [toto rozhodnutie]“.

k) V článku 49 ods. 1, pokiaľ ide o štáty EZVO, sa slovami „do 18. decembra 2014“ rozumie „do troch
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. …/… z … [toto
rozhodnutie]“.
l)

V článku 55:
i) v odseku 5 sa slová „práva Únie“ nahrádzajú slovami „dohody o EHP“ a v odseku 6 sa slová „právom
Únie“ nahrádzajú slovami „Dohodou o EHP“;
ii) v odseku 6 sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „alebo prípadne Dozorný úrad EZVO“.

m) V článku 58 ods. 3 a článku 69 ods. 1, pokiaľ ide o štáty EZVO, sa slovami „do 16. decembra 2014“
rozumie „do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č.
…/… z … [toto rozhodnutie]“.
n) V článku 61 ods. 1, pokiaľ ide o štáty EZVO, sa slovami „do 18. septembra 2016“ rozumie „do jedného
roka odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. …/… z … [toto
rozhodnutie]“.
o) V článku 69 ods. 2, pokiaľ ide o štáty EZVO, sa za slová „nadobudnutia účinnosti všetkých regulačných
technických predpisov prijatých podľa článkov 17, 26, 45, 47, 48 a v prípade, že je to relevantné, článkov
55 a 59“ vkladajú slová „v EHPV“. V článku 69 ods. 5, pokiaľ ide o štáty EZVO, sa za slová
„nadobudnutia účinnosti regulačných technických predpisov uvedených v odseku 2“ vkladajú slová
„v EHP“.
p) V článku 76, pokiaľ ide o štáty EZVO:
i)

v odsekoch 4 a 5 sa slovami „nadobudnutia účinnosti delegovaného aktu“ rozumie „nadobudnutia
účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP obsahujúceho delegovaný akt“. V odseku 6 sa slová
„nadobudnutia účinnosti vykonávacieho aktu“ rozumie „nadobudnutia účinnosti rozhodnutia
Spoločného výboru EHP obsahujúceho vykonávací akt“.

ii) v odseku 5 sa slová „do 13. júna 2017“ nahrádzajú slovami „do šiestich mesiacov odo dňa
nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP obsahujúceho smernicu 2014/65/EÚ
a nariadenie (EÚ) č. 600/2014“;
iii) v odseku 7 sa slovami „3. januárom 2017“ rozumie „dňom uplatniteľnosti týchto aktov v EHP“.“
Článok 2
Znenie nariadenia (EÚ) č. 909/2014 v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 349, 21.12.2016, s. 8 v islandskom
a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.
Článok 3
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť […] pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103
ods. 1 Dohody o EHP (*).
(*) [Ústavné požiadavky neboli oznámené.] [Ústavné požiadavky boli oznámené.]
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Článok 4
Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku
Európskej únie.

V Bruseli
Za Spoločný výbor EHP
predseda
tajomníci Spoločného výboru EHP
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ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2019/135
z 28. januára 2019,
ktorým sa mení rozhodnutie 2011/72/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám
a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,
so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,
keďže:
(1)

Rada 31. januára 2011 prijala rozhodnutie 2011/72/SZBP (1) o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám
a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku.

(2)

Na základe preskúmania rozhodnutia 2011/72/SZBP by sa reštriktívne opatrenia mali predĺžiť do 31. januára
2020 a mal by sa vypustiť záznam týkajúci sa jednej osoby.

(3)

Rozhodnutie 2011/72/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Rozhodnutie 2011/72/SZBP sa mení takto:
1. Článok 5 sa nahrádza takto:
„Článok 5
Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. januára 2020. Priebežne sa preskúmava. Ak Rada usúdi, že sa jeho ciele
nedosiahli, možno ho podľa potreby obnoviť alebo zmeniť.“.
2. Príloha sa mení v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.
Článok 2
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 28. januára 2019
Za Radu
predseda
P. DAEA

(1) Rozhodnutie Rady 2011/72/SZBP z 31. januára 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na
situáciu v Tunisku (Ú. v. EÚ L 28, 2.2.2011, s. 62).
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PRÍLOHA

V prílohe k rozhodnutiu 2011/72/SZBP sa záznam 28 (Mohamed Marwan Ben Ali Ben Mohamed MABROUK) vypúšťa.
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ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/136
z 28. januára 2019
o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v pracovnej skupine pre víno zriadenej
Dohodou medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve, pokiaľ ide
o formuláre, ktoré sa majú používať v prípade osvedčenia na dovoz vinárskych výrobkov s
pôvodom v Japonsku do Európskej únie, a modality autocertifikácie
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení
s článkom 218 ods. 9,
so zreteľom na návrh Európskej komisie,
keďže:
(1)

Únia uzavrela Dohodu medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve (1) (ďalej len „dohoda“)
na základe rozhodnutia Rady (EÚ) 2018/1907 (2). Dohoda nadobudne platnosť 1. februára 2019.

(2)

Podľa článku 2.28 ods. 1 dohody osvedčenie overené v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi Japonska
vrátane osvedčenia vydaného samotným výrobcom, ktorý disponuje povolením príslušného orgánu Japonska,
postačuje ako dokumentácia slúžiaca ako dôkaz o tom, že požiadavky na dovoz vinárskych výrobkov s pôvodom
v Japonsku a ich predaj v Európskej únii uvedené v článku 2.25, 2.26 alebo 2.27 dohody boli splnené.

(3)

Podľa článku 2.28 ods. 2 dohody pracovná skupina pre víno prijme prostredníctvom rozhodnutia modality na
vykonávanie odseku 1 uvedeného článku a to predovšetkým formuláre, ktoré sa majú použiť, a informácie, ktoré
majú byť uvedené v osvedčení.

(4)

V článku 2.35 ods. 2 písmene a) dohody sa stanovuje, že pracovná skupina pre víno má prijímať modality
autocertifikácie.

(5)

Podľa článku 2.35 ods. 3 dohody pracovná skupina pre víno má mať svoje prvé zasadnutie v deň nadobudnutia
platnosti dohody.

(6)

Pracovná skupina pre víno počas svojho prvého zasadnutia 1. februára 2019 prijme rozhodnutie o formulároch,
ktoré sa majú použiť v prípade osvedčení na dovoz vinárskych výrobkov s pôvodom v Japonsku do Únie, a o
modalitách autocertifikácie s cieľom umožniť účinné vykonávanie dohody, a tým zjednodušiť dovoz vinárskych
výrobkov s pôvodom v Japonsku. Pripravované formuláre a modality autocertifikácie sú v súlade s politikami
Únie o uľahčení obchodu a spolupráce v oblasti predchádzania podvodom s tretími krajinami, ktoré uzatvorili
dohody s Úniou.

(7)

Je vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má zaujať v mene Únie v pracovnej skupine pre víno.

(8)

Pozícia Únie v pracovnej skupine pre víno by preto mala byť založená na pripojenom návrhu rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať na prvom zasadnutí pracovnej skupiny pre víno, je založená na návrhu
rozhodnutia pripojenom k tomuto rozhodnutiu.
(1) Ú. v. EÚ L 330, 27.12.2018, s.3.
(2) Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1907 z 20. decembra 2018 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom
partnerstve (Ú. v. EÚ L 330, 27.12.2018, s. 1).
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Článok 2
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 28. januára 2019
Za Radu
predseda
P. DAEA
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NÁVRH

ROZHODNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY EÚ-JAPONSKO PRE VÍNO č. 1/2019
z ...
o prijatí formulárov, ktoré sa majú používať v prípade osvedčenia na dovoz vinárskych výrobkov s
pôvodom v Japonsku do Európskej únie, a o modalitách autocertifikácie
PRACOVNÁ SKUPINA PRE VÍNO,

so zreteľom na Dohodu medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve, a najmä na jej články 2.28
a 2.35,
keďže:
(1)

Dohoda medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve (ďalej len „dohoda“) nadobudne
platnosť 1. februára 2019.

(2)

V článku 22.4 dohody sa zriaďuje pracovná skupina pre víno, ktorá je okrem iného zodpovedná za účinné
vykonávanie a uplatňovanie oddielu C a prílohy 2-E k dohode.

(3)

Podľa článku 2.28 ods. 1 dohody osvedčenie overené v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi Japonska
vrátane osvedčenia vydaného samotným výrobcom, ktorý disponuje povolením príslušného orgánu Japonska,
postačuje ako dokumentácia slúžiaca ako dôkaz o tom, že požiadavky na dovoz vinárskych výrobkov s pôvodom
v Japonsku a ich predaj v Európskej únii uvedené v článku 2.25, 2.26 alebo 2.27 dohody boli splnené.

(4)

Podľa článku 2.28 ods. 2 písm. a) dohody pracovná skupina zriadená podľa článku 22.4 dohody prijme prostred
níctvom rozhodnutia formuláre, ktoré sa majú použiť v prípade osvedčení, a informácie, ktoré majú byť uvedené
v osvedčeniach.

(5)

Podľa článku 2.35 ods. 2 písm. a) dohody má pracovná skupina pre víno prijať modality autocertifikácie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
1.
Formulár, ktorý sa má použiť pre osvedčenia overené v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi Japonska,
sa stanovuje v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.
2.
Formulár, ktorý sa má použiť pre osvedčenia autocertifikácie vydané výrobcami, ktorí disponujú povolením
príslušného orgánu Japonska, sa stanovuje v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.
3.
Modality autocertifikácie výrobcami, ktorí disponujú povolením príslušného orgánu Japonska, sa stanovujú
v prílohe III k tomuto rozhodnutiu.
Článok 2
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Za pracovnú skupinu pre víno
[…]
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PRÍLOHA III

Modality autocertifikácie
1. Národný výskumný ústav pivovarský (National Research Institute of Brewing, NRIB) pod dohľadom Ministerstva
financií Japonska,
a) individuálne vymenúva výrobcov, ktorí majú v Japonsku povolenie na vystavenie autocertifikátov uvedených
v článku 2.28 Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve,
b) vykonáva dohľad a kontrolu nad oprávnenými výrobcami a
c) oznamuje Európskej Únií:
— dvakrát ročne v januári a v júli mená a adresy oprávnených výrobcov spolu s oficiálnymi registračnými číslami
týchto výrobcov a
— bezodkladne každú zmenu názvov, adries alebo zrušených povolení ktoréhokoľvek oprávneného výrobcu.
2. Európska únia bezodkladne uverejní a aktualizuje názvy a adresy oprávnených výrobcov v zozname príslušných
orgánov, určených laboratórií, oprávnených výrobcov vína a sprostredkovateľov tretích krajín, ktorí vystavujú
dokumenty VI-1 na dovoz vína do EÚ. Zoznam je dostupný na oficiálnej internetovej stránke Európskej komisie:
ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/wine/lists/06.pdf
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ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/137
z 23. januára 2019
o výbere poskytovateľov sieťových služieb pripojenia k jednotnému portálu trhovej infraštruktúry
Eurosystému (ESMIG) (ECB/2019/2)
RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 3.1
a 12.1 a články 17, 18 a 22,
keďže:
(1)

Jednotný portál trhovej infraštruktúry Eurosystému (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway – ESMIG) je
technický komponent, ktorý má byť súčasťou projektu konsolidácie T2-T2S, ktorý konsoliduje prístup priamo
pripojených účastníkov trhu k všetkým trhovým infraštruktúram Eurosystému. ESMIG poskytne týmto
účastníkom jedno a to isté technické riešenie prístupu k TARGET2 (T2) vrátane služby vyrovnania okamžitých
platieb TARGET (TARGET Instant Payment Settlement – TIPS) a TARGET2-Securities (T2S), do systému riadenia
zábezpeky Eurosystému (Eurosystem Collateral Management System – ECMS) a prípadne k iným službám
a aplikáciám trhových infraštruktúr Eurosystému.

(2)

Rada pre trhovú infraštruktúru na svojom zasadnutí 23. a 24. apríla 2018 rozhodla, že Deutsche Bundesbank,
Banco de España, Banque de France a Banca d'Italia (ďalej len „zabezpečujúce národné centrálne banky“)
uskutočnia potrebné prípravy na zabezpečenie najviac troch prevádzkovateľov sieťových služieb, ktorí by
poskytovali služby pripojenia k ESMIG, a že Banca d'Italia bude viesť výberové konanie.

(3)

Rada pre trhovú infraštruktúru na tom istom zasadnutí tiež rozhodla, že Banca d'Italia bude pre výberové
konanie vystupovať ako výkonný orgán Eurosystému. Zároveň rozhodla, že za vymenovanie členov výberovej
komisie bude zodpovedná Rada pre trhovú infraštruktúru, pretože centrálne banky Eurosystému budú
zodpovedné za stanovenie kritérií výberu a výsledné rozhodnutie výberovej komisie na základe kritérií výberu
bude pre nich záväzné. Banca d'Italia bude zodpovedná za správny priebeh výberového konania a jej osobitný
záväzok týkajúci sa výberového konania bude oddelený od záväzku, ktorý prijali zabezpečujúce národné
centrálne banky na základe dohody medzi druhou a treťou úrovňou riadenia.

(4)

Účelom výberového konania je zveriť poskytovateľom sieťových služieb poskytovanie súboru vopred
vymedzených služieb pripojenia, na základe ktorého poskytovatelia sieťových služieb ESMIG navrhnú,
implementujú, dodajú a uvedú do prevádzky riešenia pripojenia, ktoré majú umožniť bezpečnú výmenu
obchodných informácií medzi priamo pripojenými účastníkmi trhu a trhovými infraštruktúrami Eurosystému
prostredníctvom ESMIG.

(5)

Na výberové konanie na prevádzkovateľov sieťových služieb ESMIG sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2014/23/EÚ (1), ako bola vykonaná prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu,
v ktorom má sídlo poverená centrálna banka.

(6)

Rada guvernérov poverila Banca d'Italia uskutočnením výberového konania na poskytovateľov sieťových služieb
ESMIG.

(7)

Banca d'Italia poverenie prijala a potvrdila, že je ochotná konať v súlade s týmto rozhodnutím,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
a) „Rada pre trhovú infraštruktúru“ je riadiaci orgán, ktorého úlohou je podpora Rady guvernérov, pokiaľ ide
o zachovanie a ďalší rozvoj trhových infraštruktúr a platforiem Eurosystému v oblasti hotovostného vyrovnania,
vyrovnania obchodov s cennými papiermi a riadenia zábezpeky v súlade s cieľmi Európskeho systému centrálnych
bánk (ESCB) ustanovenými v zmluve, potrebami ESCB, technologickým pokrokom, ako aj v súlade s uplatniteľnými
regulačnými požiadavkami a požiadavkami v oblasti dohľadu;
(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ zo 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1).
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b) „poskytovateľ sieťových služieb ESMIG“ je poskytovateľ sieťových služieb, ktorý podpísal koncesnú zmluvu
o poskytovaní služieb pripojenia;
c) „služby pripojenia“ je priame sieťové pripojenie k ESMIG, ktorého poskytovanie vyžaduje od poskytovateľa sieťových
služieb ESMIG priamo pripojený účastník trhu na to, aby mohol využívať služby trhových infraštruktúr Eurosystému
alebo vykonávať s nimi spojené úlohy a povinnosti;
d) „koncesia“ je právo udelené centrálnymi bankami Eurosystému poskytovateľovi sieťových služieb poskytovať priamo
pripojeným účastníkom trhu súbor vopred vymedzených služieb pripojenia, na základe ktorého poskytovateľ
sieťových služieb ESMIG navrhne, implementuje, dodá a uvedie do prevádzky riešenia pripojenia, ktoré majú
umožniť bezpečnú výmenu elektronických údajov medzi priamo pripojenými účastníkmi trhu a trhovými infraštruk
túrami Eurosystému prostredníctvom ESMIG;
e) „výberová komisia“ je komisia troch odborníkov zložená z dvoch zástupcov poverenej centrálnej banky (jeden z nich
je predsedom komisie) a jedného zástupcu centrálnej banky Eurosystému; všetkých určuje Rada pre trhovú
infraštruktúru a formálne ich vymenúva poverená centrálna banka;
f)

„centrálna banka Eurosystému“ je Európska centrálna banka (ECB) a národná centrálna banka členského štátu,
ktorého menou je euro;

g) „dohoda medzi druhou a treťou úrovňou riadenia“ je dohoda o dodávke a prevádzkovaní dohodnutá medzi Radou
pre trhovú infraštruktúru a zabezpečujúcimi národnými centrálnymi bankami, schválená Radou guvernérov
a následne podpísaná centrálnymi bankami Eurosystému a zabezpečujúcimi národnými centrálnymi bankami. Musí
obsahovať ďalšie podrobnosti týkajúce sa úloh a zodpovednosti zabezpečujúcich národných centrálnych bánk, Rady
pre trhovú infraštruktúru a centrálnych bánk Eurosystému;
h) „priamo pripojený účastník trhu“ je akýkoľvek subjekt oprávnený vymieňať si elektronické údaje s trhovou
infraštruktúrou Eurosystému;
i)

„poverená centrálna banka“ je národná centrálna banka členského štátu, ktorého menou je euro, poverená Radou
guvernérov viesť výberové konanie na poskytovateľov sieťových služieb ESMIG, ktorej centrálne banky Eurosystému
zverili právomoc podpisovať koncesné zmluvy s vybranými účastníkmi v mene a v záujme centrálnych bánk
Eurosystému;

j)

„služby trhových infraštruktúr Eurosystému“ sú služby poskytované trhovými infraštruktúrami centrálnych bánk
Eurosystému, medzi ktoré patria služby TARGET [vrátane služby T2, služby vyrovnania okamžitých platieb TARGET
(TIPS) a služby TARGET2-Securities (T2S)], systém riadenia zábezpeky Eurosystému (ECMS) a iné služby, ktoré majú
poskytovať trhové infraštruktúry, platformy a aplikácie Eurosystému v oblasti hotovostného vyrovnania, vyrovnania
obchodov s cennými papiermi a riadenia zábezpeky;

k) „koncesná zmluva“ je zmluva, ktorá sa riadi právom členského štátu, v ktorom má sídlo poverená centrálna banka,
v znení, v akom ju navrhla Rada pre trhovú infraštruktúru a schválila Rada guvernérov a ktorá ustanovuje vzájomné
práva a povinnosti centrálnych bánk Eurosystému a príslušných poskytovateľov sieťových služieb ESMIG;
l)

„vybraný účastník“ je účastník výberového konania na poskytovateľov sieťových služieb ESMIG, s ktorým bude
uzavretá koncesná zmluva;

m) „oznámenie o vyhlásení výberového konania“ je oznámenie o výberovom konaní, ktoré má uverejniť poverená
centrálna banka v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. e);
n) „pravidlá pre udeľovanie koncesií“ sú podrobné pravidlá upravujúce výberové konanie, ktoré tvoria súčasť
dokumentácie výberového konania, ktorá sa má uverejniť;
o) „dokumentácia výberového konania“ je oznámenie o udeľovaní koncesií, oznámenie o vyhlásení výberového
konania, ako aj pravidlá pre udeľovanie koncesií a ich prílohy;
p) „skúška akceptovateľnosti siete“ je test, ktorý má poskytovateľ sieťových služieb ESMIG vykonať po podpísaní
koncesnej zmluvy a ktorého cieľom je overiť súlad ním navrhovaného riešenia so základnými požiadavkami
týkajúcimi sa funkčnosti, odolnosti a bezpečnosti;
q) „dátum uvedenia do prevádzky“ je dátum, keď prvá trhová infraštruktúra Eurosystému začne používať služby
pripojenia pri každodennej prevádzke.
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Článok 2
Poverená centrálna banka
1.
Banca d'Italia je centrálnou bankou Eurosystému poverenou Radou guvernérov viesť výberové konanie na poskyto
vateľov sieťových služieb ESMIG a podpísať koncesné zmluvy s vybranými účastníkmi v súlade s týmto rozhodnutím.
2.

Poverená centrálna banka v prospech centrálnych bánk Eurosystému:

a) plánuje výberové konanie a vypracováva dokumentáciu výberového konania, ako aj všetky príslušné dokumenty
v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. b);
b) uskutočňuje výber poskytovateľov sieťových služieb ESMIG v plnej spolupráci s výberovou komisiou vo vlastnom
mene a záujme a v záujme centrálnych bánk Eurosystému poskytnutím materiálnych a ľudských zdrojov, ktoré sa
vyžadujú na zaistenie toho, aby bolo výberové konanie v súlade s právnymi predpismi platnými v členskom štáte,
v ktorom má poverená centrálna banka sídlo;
c) v súlade s rozhodnutím výberovej komisie podpisuje podľa článku 4 ods. 1 koncesnú zmluvu so všetkými poskyto
vateľmi sieťových služieb ESMIG, ktorých počet nemôže byť súčasne vyšší ako tri;
d) zastupuje centrálne banky Eurosystému vo vzťahu k poskytovateľom sieťových služieb ESMIG a iným tretím osobám
a spravuje koncesná zmluvy v súlade s článkom 4 ods. 5

Článok 3
Podmienky výberu a udelenia koncesií
1.
Poverená centrálna banka uskutočňuje konanie na výber poskytovateľov sieťových služieb ESMIG v súlade so
smernicou 2014/23/EÚ, ako bola vykonaná prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu,
v ktorom má sídlo poverená centrálna banka. Celkový počet poskytovateľov sieťových služieb ESMIG nesmie byť
súčasne vyšší ako tri.
2.

Pri uskutočňovaní výberového konania poverená centrálna banka najmä dodržiava tieto podmienky:

a) uskutočňuje otvorené konanie na udeľovanie koncesií, v rámci ktorého akýkoľvek hospodársky subjekt, ktorý o to
prejaví záujem, môže predložiť ponuku;
b) celú dokumentáciu výberového konania pripravujú centrálne banky Eurosystému spolu s poverenou centrálnou
bankou a schvaľuje Rada pre trhovú infraštruktúru;
c) poskytovatelia sieťových služieb ESMIG sa vyberajú na základe čo najnižšej ceny za štandardný súbor služieb, ktoré
sa majú poskytovať spoločenstvu priamo pripojených účastníkov trhu v súlade s modelom schváleným Radou pre
trhovú infraštruktúru; dokumentácia výberového konania sa uverejňuje v anglickom jazyku. Poverená centrálna
banka môže takisto uverejniť oznámenie o vyhlásení výberového konania vo svojom úradnom jazyku. Účastníci
výberového konania predkladajú svoje ponuky a všetky doplňujúce dokumenty v anglickom jazyku;
d) poverená centrálna banka v oznámení o vyhlásení výberového konania uvedie, že výberové konanie uskutočňuje vo
svojom mene a záujme, ako aj v záujme centrálnych bánk Eurosystému;
e) poverená centrálna banka uverejňuje oznámenie o vyhlásení výberového konania minimálne: a) v Úradnom vestníku
Európskej únie; b) v príslušnom vnútroštátnom úradnom vestníku členského štátu, v ktorom má sídlo poverená
centrálna banka; c) v dvoch celoštátnych denníkoch a d) vo Financial Times a v The Economist. Dokumentácia
výberového konania sa uverejňuje na webovom sídle poverenej centrálnej banky. Oznámenie o vyhlásení výberového
konania sa zároveň uverejňuje na webovom sídle ECB spolu s odkazom na webové sídlo poverenej centrálnej banky
s cieľom umožniť prístup k celej dokumentácii výberového konania;
f) poverená centrálna banka odpovie na žiadosti o vysvetlenie týkajúce sa výberového konania, zaslané na e-mailovú
adresu uvedenú v oznámení o vyhlásení výberového konania. Poverená centrálna banka a ECB uverejňujú na svojich
webových sídlach odpovede, ktoré sú vo všeobecnom záujme;
g) členov výberovej komisie vyberá Rada pre trhovú infraštruktúru a formálne ich vymenúva poverená centrálna banka
ihneď po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk;
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h) členovia výberovej komisie sú povinní podpísať vyhlásenie o tom, že u nich neexistuje konflikt záujmov, ktoré musí
schváliť Rada pre trhovú infraštruktúru;
i) poverená centrálna banka zodpovedá za prevádzkovú stránku výberového konania;
j) výberová komisia okrem iného preskúma administratívnu dokumentáciu a rozhodne o vylúčení z výberového
konania tých účastníkov, ktorí nespĺňajú podmienky účasti. Výberová komisia vyhodnotí neobvykle nízke ponuky
v súlade s pravidlami stanovenými v dokumentácii výberového konania. Výberová komisia zoradí účastníkov, ktorí
neboli vylúčení z výberového konania, vo vzostupnom poradí podľa ich cenových ponúk;
k) poverená centrálna banka formálne oznámi všetky rozhodnutia výberovej komisie dotknutým účastníkom a použije
pri tom bezpečné a rýchle prostriedky písomnej komunikácie.
3.
Po tom, čo výberová komisia zoradí účastníkov v súlade s odsekom 2 písm. j) (návrh na udelenie koncesií),
poverená centrálna banka vykoná na vlastnú zodpovednosť vnútornú kontrolu legitímnosti, aby overila, či výberové
konanie prebehlo správne. Po úspešnom ukončení kontroly príjme poverená centrálna banka konečné rozhodnutie
o udelení koncesií a overí, či vybraní účastníci spĺňajú podmienky účasti a či sú ich vyhlásenia pravdivé. V prípade
neúspešnej kontroly legitímnosti sa konečné rozhodnutie o udelení koncesií oddiali a poverená centrálna banka
uskutoční opatrenia podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu, v ktorom má sídlo, ktoré sú potrebné na
vyriešenie nezrovnalostí a uskutočnenie a úspešné dokončenie novej kontroly legitímnosti. Bez toho, aby bola dotknutá
nezávislosť poverenej centrálnej banky ako verejného obstarávateľa podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom
má sídlo, môže sa poradiť s Radou pre trhovú infraštruktúru o všeobecných otázkach týkajúcich sa riešenia nezrov
nalostí.
4.
Poverená centrálna banka koná vo vlastnom mene a záujme, ako aj v záujme centrálnych bánk Eurosystému,
pokiaľ ide o práva a povinnosti vyplývajúce z výberového konania. Rade pre trhovú infraštruktúru podáva správy
o vývoji výberového konania a bez toho, aby bola dotknutá jej nezávislosť ako verejného obstarávateľa podľa právnych
predpisov členského štátu, v ktorom má sídlo, poradí sa s Radou pre trhovú infraštruktúru o každej skutočnosti, ktorá
má nepriaznivý vplyv na plán projektu.
5.

Poverená centrálna banka znáša vlastné náklady týkajúce sa úloh, ktoré vykonáva vo výberovom konaní.

Článok 4
Koncesná zmluva
1.
Po tom, čo poverená centrálna banka ukončí výberové konanie a konanie o udelení koncesií na základe vyššie
uvedených podmienok, poverená centrálna banka prijme všetky potrebné prípravné opatrenia s cieľom uzavrieť
koncesnú zmluvu s každým z vybraných účastníkov v mene a záujme centrálnych bánk Eurosystému. Na tento účel
centrálne banky Eurosystému zveria poverenej centrálnej banke právomoc podpisovať koncesnú zmluvu prostred
níctvom osobitného plnomocenstva konať v mene a záujme centrálnych bánk Eurosystému (priame zastúpenie).
2.
Po podpísaní koncesnej zmluvy vykoná poskytovateľ sieťových služieb ESMIG skúšku akceptovateľnosti siete. Ak
sa poskytovateľovi sieťových služieb ESMIG nepodarí úspešne vykonať skúšku, koncesná zmluva zanikne. Poverená
centrálna banka v takomto prípade udelí koncesiu účastníkovi, ktorý sa umiestnil najvyššie hneď za vybranými
účastníkmi, a to za rovnakých podmienok, aké boli v pôvodnej koncesnej zmluve a na základe ponuky, ktorú tento
účastník predložil počas výberového konania.
3.
Bez toho, aby boli dotknuté nasledujúce odseky, koncesia sa udeľuje na obdobie 10 rokov od dátumu uvedenia do
prevádzky s cieľom umožniť poskytovateľovi sieťových služieb ESMIG návratnosť jeho investícií do prevádzkovania
služieb, ako aj zhodnotenie investovaného kapitálu pri zohľadnení investícii potrebných na dosiahnutie konkrétnych
zmluvných cieľov.
4.
Ak koncesná zmluva s poskytovateľom sieťových služieb ESMIG zanikne pred ukončením jej platnosti, ale po
úspešnom vykonaní skúšky akceptovateľnosti siete, Rada pre trhovú infraštruktúru môže podľa vlastného uváženia
rozhodnúť, že buď neponúkne náhradnú koncesnú zmluvu alebo ponúkne koncesnú zmluvu účastníkovi výberového
konania, ktorý sa umiestnil najvyššie hneď za vybranými účastníkmi, alebo, ak predchádzajúca možnosť neprichádza do
úvahy, ponúkne novú koncesnú zmluvu inému poskytovateľovi sieťových služieb po tom, čo poverená centrálna banka
uskutoční nové výberové konanie. Nová koncesná zmluva sa uzatvára na obdobie 10 rokov.
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5.
Poverenej centrálnej banke je zverená právomoc zastupovať centrálne banky Eurosystému vo vzťahu k poskyto
vateľom sieťových služieb ESMIG a k ostatným tretím stranám v súvislosti so službami pripojenia, ako aj priebežne
spravovať koncesné zmluvy v mene a záujme centrálnych bánk Eurosystému a pri tom sa okrem iného domáha práv
a povinností centrálnych bánk Eurosystému vrátane domáhania v konaniach pred súdom, najmä v súvislosti s porušením
zmluvy, náhradou škody, ukončením zmluvy, napadnutím platnosti zmluvy alebo inými zmenami zmluvy. Poverená
centrálna banka o tom informuje Radu pre trhovú infraštruktúru a koná v súlade s jej pokynmi.
6.
Poverená centrálna banka prijíma opatrenia potrebné na plnenie úloh a povinností centrálnych bánk Eurosystému
a prípadne svojich úloh a povinností vo vzťahu ku koncesným zmluvám a informuje o tom Radu pre trhovú
infraštruktúru a dodržiava akékoľvek jej súvisiace pokyny.
7.
Poverená centrálna banka prijíma všetky oznámenia, vyhlásenia a súdne výzvy vrátane dokumentov, ktoré súd
zasiela na vyjadrenie vo vzťahu ku koncesnej zmluve, aby mohla plniť práva a povinnosti centrálnych bánk Eurosystému
a prípadne aj svoje práva a povinnosti vo vzťahu ku koncesnej zmluve.
8.
Bez toho, aby bol dotknutý článok 5, centrálne banky Eurosystému nahradia poverenej centrálnej banke všetky
primerané náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti so správou a monitorovaním koncesných zmlúv podľa odsekov 5 až 7.

Článok 5
Nároky na náhradu škody
1.
Poverená centrálna banka zodpovedá bez obmedzenia centrálnym bankám Eurosystému za akúkoľvek stratu alebo
škodu vzniknutú v súvislosti s podvodom alebo úmyselným protiprávnym konaním pri výkone svojich práv
a povinností na základe tohto rozhodnutia. Zodpovedá centrálnym bankám Eurosystému za akúkoľvek stratu alebo
škodu spôsobenú jej hrubou nedbanlivosťou pri výkone jej povinností na základe tohto rozhodnutia, pričom v takom
prípade jej zodpovednosť je obmedzená do celkovej výšky maximálne 2 000 000 EUR za kalendárny rok.
2.
Ak tretej strane vznikne strata alebo škoda spôsobená podvodom alebo úmyselným protiprávnym konaním
poverenej centrálnej banky pri výkone jej povinností podľa tohto rozhodnutia, poverená centrálna banka je zodpovedná
za akúkoľvek náhradu škody, ktorá sa má tretej strane vyplatiť.
3.
Ak tretej strane vznikne strata alebo škoda spôsobená hrubou alebo obyčajnou nedbanlivosťou poverenej
centrálnej banky pri výkone jej povinností podľa tohto rozhodnutia, poverená centrálna banka je zodpovedná za
akúkoľvek náhradu škody, ktorá sa má tretej strane vyplatiť. Centrálne banky Eurosystému preplatia poverenej centrálnej
banke akúkoľvek takúto náhradu škody, ktorá prevýši celkovú výšku 2 000 000 EUR za kalendárny rok, na základe
rozhodnutia súdu alebo dohody o zmieri medzi poverenou centrálnou bankou a akoukoľvek treťou stranou za
predpokladu, že dohodu o zmieri vopred schválila Rada pre trhovú infraštruktúru.
4.
Centrálne banky Eurosystému v plnej výške a urýchlene preplatia poverenej centrálnej banke akúkoľvek náhradu
škody, ktorú zaplatila tretím stranám, ak to vyplýva: a) z podmienok účasti a kritérií na udelenie koncesií, b)
z rozhodnutia, ktoré prijala výberová komisia na základe podmienok účasti a kritérií na udelenie koncesií, c)
z nesprávneho postupu výberovej komisie, okrem prípadov, ak konala v súlade s písomným odporúčaním poverenej
centrálnej banky alebo vopred nedostala príslušné písomné odporúčanie od poverenej centrálnej banky o príslušnej
záležitosti, ak o takéto odporúčanie v dostatočnom predstihu písomne požiadala, d) z akéhokoľvek rozhodnutia alebo
udalosti nad rámec kontroly poverenej centrálnej banky vrátane tých rozhodnutí alebo udalostí, ktoré môžu ma vplyv
na účinnosť udelených koncesií.
5.
Centrálne banky Eurosystému nepreplatia poverenej centrálnej banke za náhradu škody zaplatenú tretím stranám,
spôsobenú v súvislosti s prevádzkovými činnosťami alebo ostatnými procesnými úkonmi, ktoré patria do jej
zodpovednosti, okrem prípadu, keď poverená centrálna banka konala v rozpore s vlastným odporúčaním v súlade
s pokynmi, ktoré dostala od Rady pre trhovú infraštruktúru na základe článku 3 ods. 4.
6.
Ak sa žaloby podané tretími stranami týkajú skutkov alebo nečinnosti v súvislosti s výberovým konaním, za ktoré
centrálne banky Eurosystému majú výlučnú zodpovednosť, centrálne banky Eurosystému po konzultácii s poverenou
centrálnou bankou vydajú včas poverenej centrálnej banke pokyn týkajúci sa opatrenia, ktoré má poverená centrálna
banka prijať, napr. akékoľvek zastupovanie externým právnym poradcom alebo vlastným právnym oddelením poverenej
centrálnej banky. Po vydaní rozhodnutia týkajúceho sa žaloby v akomkoľvek takomto konaní súdne trovy a poplatky
vzniknuté v súvislosti s akoukoľvek takouto žalobou znášajú centrálne banky Eurosystému.
7.
Centrálne banky Eurosystému prijmú zodpovednosť za skutky alebo nečinnosť jednotlivých členov výberovej
komisie v súvislosti s výberovým konaním.
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8.
Ak žaloby podajú tretie strany za konanie alebo nečinnosť v súvislosti s výberovým konaním, pričom poverená
centrálna banka preberá výlučnú zodpovednosť za takéto konanie alebo nečinnosť, poverená centrálna banka plne
spolupracuje s centrálnymi bankami Eurosystému, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré má prijať, napr. akékoľvek zastupovanie
externým právnym poradcom alebo vlastným právnym oddelením, a znáša následné trovy.
9.
Ak centrálne banky Eurosystému a poverená centrálna banka spoločne zodpovedajú za straty alebo škodu, ktoré
utrpela tretia strana, každá z nich znáša rovnaký podiel na trovách.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1.

Poverenie platí desať rokov od dátumu uvedenia do prevádzky.

2.

Uplynutie platnosti poverenia nemá vplyv na uplatňovanie príslušných koncesných zmlúv.
Článok 7
Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 25. januára 2019.

Vo Frankfurte nad Mohanom 23. januára 2019
Prezident ECB
Mario DRAGHI
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